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Sammanfattning 

 
Titel: Namnbytet av Swedbank – Hur har detta påverkat personalen? 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

 

Författare: Marilda Da Cruz 

 

Handledare: Akmal Hyder 

 

Datum: 2009- Maj 

 

Syfte: Syftet med den här uppsatsen är ta reda på hur ett varumärkesbyte kan gå till samt ta 

reda på hur personalen påverkas av ett namnbyte. Det företag som valts ut för studien är 

bankkoncernen Swedbank.   

 

Metod: Uppsatsen är baserad på både kvalitativa och kvantitativa studier av företaget 

Swedbank. Teorin har inhämtats från böcker inom ämnena varumärkeshantering och 

organisationskultur. Det empiriska materialet är baserat på en intervju av Swedbanks 

varumärkeschef och en enkätundersökning där ett antal kontor deltagit.  

 

Resultat och slutsats: Resultatet som framkom visade vilka motiv Swedbank hade inför 

namnbytet, hur varumärkesstrategin genomfördes samt ledningens åsikter kring hur 

personalen hanterat de nya riktlinjerna. Resultatet tog även fram personalens egna 

uppfattningar kring företagets nya budskap, det nya varumärket och förändringsprocessen.  

 

Förslag till fortsatt forskning: Jag tycker att det vore intressant att göra en mer utförlig 

undersökning av varumärkesbytet. Detta genom att utföra mer grundligare intervjuer av en 

specifik fokusgrupp. Vidare kan det även vara intressant att studera hur en ledning på bästa 

vis kan kommunicera med sina anställda vid omstrukturer i företaget.  

 

Uppsatsens bidrag: Min förhoppning med denna uppsats är att belysa hur viktigt det är med 

en rak och tydlig kommunikation inom ett företag. Min uppsats kommer att bidra till en ökad 

förståelse till hur ett varumärkesbyte kan påverka personalen i ett företag. När de anställda har 

en likartad bild av företagets image kan företag vara säkra på att man kommunicerar ut rätt 

budskap 

 

Nyckelord: Varumärkeshantering, Organisationskultur, Kommunikation, Ledarskap, 

Swedbank 
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Abstract  
 

Title: The name change of Swedbank – How has the employees been affected? 

 

Level: Thesis for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Author: Marilda Da Cruz 

 

Supervisor: Akmal Hyder 

 

Date: 2009 - May 

 

Aim: The purpose of this thesis is to study the brand changing process and find out how the  

process affects the employees. The company that has been chosen for this study is Swedbank. 

 

Method: The thesis is based on both qualitative and quantitative studies of the Swedbank 

corporation. The theory has been collected from literature within the subject areas of brand 

management and organizational culture. The empirical material is based on a interview of the 

brand manager and a survey test where several offices has participated. 

 

Result and Conclusions: The thesis reports what motives Swedbank had implementing the 

brand change, how the change strategy carried out, what the company management thought of 

how the staff handled the guidelines. The results also show the employees own opinion 

regarding the company´s new image, the new brand and the brand change process. 

 

Suggestions for future research: I think that it would be interesting to do a more thorough 

study of the brand change. This, by doing more detailed interviews of the staff. Furthermore it 

can also be interesting to study the best way that the management can communicate with its 

staff during a change in the organizational structure. 

 

Contribution of the thesis: My anticipation with this thesis is to highlight the importance of 

a straight and clear communication within a company. My thesis will show what affects a 

brand change can make on the staff. It is significant that the employees have a similar image 

of the company, this is vital to be able to communicate a clear image outward. 

 

Key words: Brand management, organizational culture, communication, leadership, 

Swedbank    
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1. Inledning                 

      
I detta inledande kapitel väljer jag att redogöra för bakgrunden till mitt ämnesval samt de 

frågeformuleringar som jag har utvecklat. Frågeformuleringarna använder jag sedan som 

grund för utformande av uppsatsens syfte. Jag avslutar med en disposition över uppsatsen 

 

 

1.1 Bakgrund 

 
Dagligen kommer vi i kontakt med olika varumärken som alla har olika betydelse och en 

uppgift att fylla. Ett företag har som avsikt att förse sitt varumärke med en egenskap som 

skapar ett värde för kunden och en kvalitet som tillfredställer kundens behov och får denne att 

återkomma till just det varumärket. 

 

Melin (1999)  skriver om hur varumärket brukade vara en del av marknadsföringsprocessen 

och om hur den alltmer börjar användas som en strategisk resurs för att öka konkurrenskraften 

och skapa en stabil framtid.  

 

Varumärkets innebörd diskuteras det vilt om, praktiserande ledare anser att varumärket i sig 

skapar en viss mängd av medvetenhet, anseende, framträdande o.s.v. inom marknaden. 

Ett starkt varumärke har oftast en stark bakgrund. Den innehar ett budskap som skapats 

genom åren och medvetenheten om dess kvalitet samt erfordringarna till att alltid försöka 

bibehålla denna kvalitet, är vad som håller varumärket vid liv. Ett väletablerat varumärke kan 

då fungera som en riskreducerare när nya produkter och tjänster skall lanseras på marknaden. 

(Muzellec 2006) 

 

Vidare anser Melin (1999) att ett varumärke kan vara bra på att locka till sig nya kunder men 

mindre bra på att behålla de eftersom det inte lever upp till vad det lovar. Ett varumärke 

betraktas numera som en abstrakt tillgång, detta gör det svårare att bekräfta vad  det är för 

något, med tanke på att det inte existerar ett sätt att mäta dess värde.  
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1.2 Problemdiskussion 
 

Inom varumärkeshanteringen är en av de största riskerna att ändra varumärket. Trots riskerna 

så ökar namnbyten av företag med väletablerade varumärken som känner att denna förändring 

skulle kunna öka vinsten genom att antingen stärka de anställdas arbetsmoral eller förbättra 

kundernas uppfattning av företaget. ( Angelöw 1991) 

 

Swedbank är en bankkoncern som idag har ca 9,4 miljoner privatkunder och ca 660000 

företags och organisationskunder. Deras vision är att vara den ledande finansiella institutionen 

på de marknader de är verksamma i. Koncernen har 419 kontor i Sverige, 278 kontor i de 

baltiska länderna samt 215 kontor i Ukraina. Swedbank har även kontor i Köpenhamn, 

Helsingfors, Kaliningrad, Luxemburg, Marbella, Moskva, New York och Oslo.  Från starten 

vid 1820 var namnet Sparbanken, efter en sammanslagning mellan Föreningsbanken och 

Sparbanken bytte de 1997 till Föreningssparbanken. 

 

Swedbank är deras internationella namn sedan 1983. I namnet Swedbank ryms både deras 

svenska ursprung samt deras internationella ambitioner, så vid årsstämman i april 2006 

beslutade de att koncernen skulle anta det gemensamma namnet Swedbank.
1
 

 

Många påverkas när ett företag byter namn, inte bara kunderna utan framförallt personalen 

som måste vara med och bygga upp den nya identiteten. Ett nytt varumärke innebär ett nytt 

budskap och det är personalen som är ansiktet utåt och arbetar för att leverera det nya 

budskapet. (Angelöw 1991). Kunderna kan bli förvirrade och osäkra, allt detta blir 

personalens uppgift att hantera, därför är det viktigt att de är väl förberedda. 

 

 

1.3 Frågeställning 
 

Jag utgår ifrån att förändringarnas påverkan på personalen är varierande och att attityderna 

kring dessa är både negativa och positiva. Jag ställer följande frågor: Hur har 

namnbytesprocessen gått till? Hur har personalen påverkats av Swedbanks namnbyte och hur 

hanterar de dem nya riktlinjerna som ingår i förändringsprocessen? 

 

 

                                                 
1
http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOutWww1/0,,5788,00.html  
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1.4 Syfte 
 

Uppsatsen har till uppgift att ge svar på de ovan ställda frågor, samt få en bättre förståelse om 

förberedelser inför varumärkesbyten och få ta del av de anställdas erfarenheter kring 

namnbytet. Genom att ta del av marknadschefens samt personalens åsikter vill jag skapa en 

uppfattning av hur en förändringsprocess kan gå till. 

 

 

1.5 Avgränsning 
 

Eftersom jag befinner mig i Göteborg kommer jag avgränsa mig till kontoren inom och vid 

Göteborgsområdet. Jag kommer att fokusera mig på hur kontoren i helhet har upplevt 

namnbytet. Undersökningsgruppen kommer att vara personalen samt en intervju av 

Swedbanks varumärkeschef för att få en mer tydlig bild av planerandet och slutförandet av 

förändringsprocessen. Jag kommer att titta på problemet från kontorens perspektiv och inte 

kundernas. 
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1.6 Disposition  

1.6.1 Kapitel 1: Inledning, bakgrund och syfte med uppsatsen 

Det första kapitlet ger en förståelse till problemformuleringen genom att förklara bakgrund 

och syfte med uppsatsen. Här kommer att ges en kort presentation av företaget identitet och 

kapitlet avslutas med avgränsningar och en disposition. 

 

1.6.2 Kapitel 2: Metod 

Här kommer jag presentera ett antal forskningsmetoder som jag använder mig utav vid 

uppsatsskrivning samt presentera de val jag gjort och redogöra för varför jag valt dessa. 

Kapitlet kommer även att innefatta en diskussion om uppsatsens validitet, reliabilitet samt 

tillförlitlighet. 

 

1.6.3 Kapitel 3: Teori 

I detta kapitel kommer jag att introducera de teorier som är min utgångspunkt inom 

uppsatsens referensram. Kapitlet innehåller en introduktion till begreppet ”varumärke”. 

Vidare kommer jag att beskriva den process som ett företag måste genomgå när man beslutar 

sig för att ändra sitt varumärke. Det teoretiska kapitlet kommer även att ta upp hur företagets 

personal måste förberedas för att processen skall kunna genomföras. 

 

1.6.4 Kapitel 4: Resultatredovisning av undersökningsområde 1: 
Ledningens synvinkel 

Här presenteras resultatet av intervjun. De svar som jag fått från intervjun kommer att ge mig 

en inblick av företagets syfte och förväntningar kring varumärkesbytet och detta kommer i sin 

tur komma till användning vid framställandet av uppsatsens analysdel. 

 

1.6.5 Kapitel 5: Resultatredovisning och analys av undersökningsområde 
2: Personalens synvinkel 

Detta kapitel kommer att innefatta en presentation och analys av enkätundersökningen. 

I detta kapital kommer jag att få fram hur personalen upplever företagets varumärkesstrategi 

Sedan kommer teorin kopplas ihop med respondenternas svar från enkätundersökningen. 

 

1.6.6 Kapitel 6: Analys 

Här kopplar jag ihop teori och empiri med mina egna tankar och åsikter. 

 

1.6.7 Kapitel 7: Slutsats, samt förslag till vidare forskning 

Här presenteras slutsatser utifrån studiens forskningsfrågor. Eventuella rekommendationer 

som kan ges till Swedbank presenteras samt förslag till framtida forskning. 
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2. Metod 
I detta kapitel kommer mina undersökningsansatser beskrivas. Metoddelen består både av 

teori från lämplig metodlitteratur samt en beskrivande bild av hur enkätundersökningen och 

intervjun har genomförts. Dessutom finns en diskussion av undersökningens validitet och 

reliabilitet. Syftet med detta kapitel är att på att utförligt sätt ge läsaren en bättre förståelse 

kring mitt tillvägagångssätt. 

 

 

2.1 Undersökningsansats 

 
Undersökningsansatsen hjälper forskaren att bestämma vilken typ av information som behövs, 

vilka datakällor som kan användas samt vilka metoder som skall användas för att samla in 

data. 

 

Enligt Kinnear och Taylor (1996) finns det två olika ansatser att välja mellan när man 

fullföljer en studie. Dessa är explorativ och konklusiv ansats. En explorativ ansats används på 

ett tidigt stadium då forskaren har lite information om problemområdet i fråga och behöver 

ordna med grundläggande kunskap. Den här ansatsen kan väl användas i det tidiga skedet av 

beslutsfattande. Den explorativa ansatsen innefattar flexibilitet och då föredrar man en 

varierad insamling av information. 

 

Det huvudsakliga syftet för den konklusiva ansatsen är att införskaffa information som sedan 

skall användas för utvärdering. Vidare skriver Kinnear och Taylor (1996) om två typer av 

konklusiv forskning. Den ena är den deskriptiva ansatsen, där man skall kunna beskriva och 

göra antaganden om olika situationer. Den andra är den kausala ansatsen där de vanligaste 

metoderna för datainsamling är olika typer av experiment samt enkätundersökningar. 

 

Eftersom uppsatsens forskningsämne är relativt nytt, och området inte särskilt utforskat, 

kommer en explorativ ansats att väljas från början. Detta för att få grundläggande kunskap om 

företaget och ämnesområdet. När jag samlat in mer kunskap genom att ta del av litteratur 

inom varumärkeshantering samt fått en mer tydlig uppfattning om Swedbanks vision och 

arbete kan jag bestämma mig för vilket metodval som passar bäst för att genomföra min 

studie. Detta innebär att man övergår i en konklusiv ansats för bearbetning av det empiriska 

materialet 
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2.2 Data 

 
Det finns oftast många vägar att gå när man skall samla information. Dels handlar det om 

övergripande angreppsätt (som experiment, fallstudier, eller enkäter) eller så kan det handla 

om direkt datainsamling i form av observationer, arkivstudier och observationer. (Eriksson, 

Wiedersheim 2001 ) 

 

2.2.1 Sekundärdata 

 

Jag har i första hand börjat min forskning genom att leta efter material som redan finns 

tillgängligt. Enligt Christenssen et al. (2001) är detta särskilt viktigt i början när man behöver 

grundläggande information om ämnesområdet. Jag har använt mig av kurslitteratur inom 

ämnet för att få en orientering inom ämnesområdet, uppsatser för att få en överblick över de 

problem som behandlats tidigare, internet- eftersom mycket information finns lättillgängligt. 

Sedan har jag använt mig av intern sekundärdata som årsredovisningar och data i form av 

material som Swedbank framställt i samband med marknadsföringsaktiviteter . 

 

2.2.2 Primärdata 

 

Eftersom befintlig data inte räcker till, kommer jag att komplettera med nya data, vilket i regel 

är dyrare och tar längre tid att jobba med än vanlig sekundärdata. Anledningar till att 

framställandet av primärdata kan vara dyrare kan t.ex. bero på telefon och resekostnader i 

samband med intervjuer. Jag har valt att använda mig utav två tekniker; intervjun och en 

enkätundersökning. Jag anser att dessa är de bästa metoderna för att nå den information som 

efterlysts för att kunna behandla syftet med studien 

 

 

2.3  Kvalitativ och kvantitativ forskning 
 

Inför valet av vilka metoder man vill använda sig utav måste man bl.a. veta vilka frågor man 

vill ha besvarade, hur data skall samlas in, vilka analysmetoder som skall användas samt vem 

forskningens resultat gagnar. 

 

Enligt Taylor (2000) finns det två typer av undersökningar vid insamling av information. 

Kvalitativa respektive kvantitativa, valet av metod utgörs mycket av problemets karaktär. 

Enkäter, observationer och beteendestudier är alla ex på kvantitativa metoder som oftast 

bygger på ett stort statistiskt underlag. En kvantitativ undersökning kan vara väl till 

användning när information om problemet som skall undersökas redan finns tillgänglig. 

 

En kvalitativ metod kan med fördel användas för att få information när det handlar om ett litet 

urval men med ett stort undersökningsdjup. Denna metod passar bra när man själv som 

forskare vill bli involverad i sitt arbete. 
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Denna uppsats kommer att innehålla både en kvalitativ och en kvantitativ metod. Den 

kvalitativa delen kommer att ta upp problemanalysen från det interna perspektivet, dvs. hur 

Swedbanks marknadsföringsavdelning upplever sitt varumärke och vilka tankar de hade inför 

förändringsprocessen.  

 

Den kvantitativa delen kommer att omfatta en enkätundersökning där anställda på olika 

kontor medverkat. Detta för att få en mer detaljerad uppfattning av hur de anställda på 

kontoren upplevt namnbytet. Den kvantitativa metoden används för att ta reda på hur 

personalen själva upplevt förändringen i relation till vad ledningen anser. 

 

 

2.3.1 Den kvalitativa undersökningen 

 

Även om bägge strategierna möjliggör olika typer av dataproduktion är nog de flesta ense om 

att den kvalitativa strategin präglas av en något större mångfald. Det mest använda sättet när 

det gäller att inhämta data från ett kvalitativt perspektiv är intervjun.(Chandler, Owen 2002) 

 

Jag har pga. detta valt att intervjua Swedbanks varumärkeschef för att få fram ett mer 

detaljerat material om just mitt forskningsområde. Intervjun kommer att ske vid dennes 

arbetsplats för att respondenten skall vara så avslappnad som möjligt. Jag har endast valt att 

intervjua en person från Swedbanks varumärkesgrupp pga. att jag endast vill ha en överblick 

på hur de planerade och genomförde det hela för att sedan se om det går ihop med hur själva 

personalen upplevde det hela. 

 

 

2.3.2 Den kvantitativa undersökningen 

 

Denna undersöknings syfte är att få fram personalens uppfattning om varumärkesbytet och 

vad detta inneburit för dem. En undersökning av kvantitativ karaktär kännetecknas av ett stort 

antal undersökta företag eller personer, statistiska metoder vid urval av undersökningsobjekt, 

strukturerad enkätundersökning, databearbetning av materialet samt analyser. Man kan säga 

att man gör ett stickprov av en målpopulation. (Bryman 1997) 

 

Jag har valt att avgränsa mig till kontoren inom Västra Götalands region och kommer att 

skicka ut en enkätundersökning till personalen på dessa kontor. Kontoren kommer att vara 

några av de större kontoren för att få in så mycket material som möjligt. Jag kommer att 

skicka ut frågorna med e-post, detta pga. det är tidssparande och billigt. En stor nackdel med 

enkätundersökningar är att svarsfrekvensen kan bli väldigt låg, därför kommer jag att ta hjälp 

av kontorscheferna som kan uppmana alla anställda om hur viktigt det är att alla skickar 

tillbaka enkäten till mig. Detta med hjälp av påminnelsebrev, samt att jag personligen kommer 

gå in till vissa kontor och distribuera ut enkäterna. Enkäten kommer att innehålla ett 

introduktionsbrev där syftet med uppsatsen beskrivs och att deras svar är och förblir anonyma. 

Svarsalternativen kommer att vara i form av kryssalternativ där respondenterna inte kan 

komma med egna alternativ, detta för att bättre kunna avgöra om personalens upplevelser 

stämmer överens med vad marknadsavdelningen planerade. 
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2.4 Bortfall 
 

Innan man inleder analysfasen av den information som man fått från en enkät är det viktigt att 

man studerar bortfallet. Enkätundersökningen skickades ut till 21 kontor, det är svårt att räkna 

ut det exakta bortfallet eftersom varje kontor har olika antal anställda samt att de anställda 

även kan ha varit frånvarande pga. föräldraledighet, sjukdom m.m. Varje kontor har dock 

mellan 10-17 anställda, så enkäten skickades ut till mellan 200-300 anställda, varav 60 

svarade. Sedan gick jag själv in till 3 kontor med flera anställda och distribuerade personligen 

ut enkäten och fick då in ytterligare 22 svar. Jag fick in betydligt fler svar när jag personligen 

gick in till tre av kontoren och distribuerade enkäten. Några av respondenterna började på 

banken efter namnbytet. Jag valde att inte ta med dessa i undersökningen eftersom de då inte 

kunde jämföra med hur det var innan. 

 En anledning till den låga svarsfrekvensen kan vara att många människor i dagens samhälle 

får mängder av e-post dagligen och då kan det bli lätt att enkäten bortprioriteras. 

 

 

2.5 Sammanställning av genomförandet 
 

Sammanställningen av resultatet valdes att utföras manuellt då antalet verkade hanterbart, 

Jag använde mig utav ett Excel-ark för att lättare kunna summera och beräkna resultatet. 

I efterhand kan jag konstatera att jag skulle ha kunnat formulera frågorna i 

enkätundersökningen på ett annat vis så att jag kunde få ut mer utvecklade svar från 

respondenterna. Resultatet kommer att redovisas i kapitel 5 där den även kommer att 

analyseras. 

 

 

2.6 Intervjun 
 

”De flesta människor lyssnar inte, liksom de inte observerar. Dagliga ”konversationer” 

Fungerar ofta som en sorts tävling, där den nominella lyssnaren mer eller mindre otåligt 

väntar på sin tur (och ofta inte ens gör det), utan ”pratar i munnen på” talaren och knuffar 

denna åt sidan, metaforiskt sett. ” 

     ( Gillham 2000)  

 

2.6.1 Intervjumetod 

 

För att få en intern bild av förändringsprocessen valde jag att intervjua Swedbanks 

Varumärkeschef Anders Ragvald. Denna intervju syftar till att ge en bild av hur Swedbanks 

marknadsavdelning förberedde varumärkesbytet samt vilka processer som utvecklats för att 

även personalen skall följa med förändringen. Jag började med att kontakta Swedbanks 

marknadsavdelning genom att skicka ett mail och fick redan dagen efter svar av 

varumärkeschefen där vi bestämde en tid för en intervju. 

 

Vid upprättandet av frågorna var jag tvungen att tänka på att de bredare forskningsfrågorna 

som jag vill ha svar på skiljer sig avsevärt från forskningsfrågorna i en intervju, som i sig bara 

är en metod som används för att uppnå projektets mål. (Eriksson, Wiedersheim 2001) 
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Jag började därefter med ett formulär över de frågor jag ville ha svar på. 

Vid nästa steg grupperade jag frågorna i ämneskategorier, såg till att frågorna var tydliga och 

strukturerade. Enligt Gillham (2005) finns det olika tillvägagångssätt som man kan använda 

sig utav när man skall formulera en intervju. Man kan välja om man vill genomföra en 

strukturerad eller en ostrukturerad intervju. I den första intervjun väljer man strukturerade och 

standardiserade frågor.  Detta ger tillträde till respondenter som inte skulle kunna intervjuas 

på annat sätt.  Intervjuaren har ofta en enkät med en stor mängd frågor där svaren ofta är 

förkodade. Detta alternativ är oftast tidskrävande och det blir svårt att skriva ner svar direkt 

 

Ostrukturerade intervjuer är informella och används för att diskutera frågorna på djupet, vilket 

ger respondenten möjlighet att prata fritt om ämnet. Detta innebär minimal användning av 

intervjuaren men fungerar väldigt bra om man vill få fram en berättelse. Nackdelen med detta 

tillvägagångssätt är att det kan ta lång tid samt vara svårt att hålla igång. Känner man att man 

istället vill prova på ett mellanting finns faktiskt ett tredje alternativ som klassificeras som en 

semistrukturerad intervju. (Gillham 2005) Här använder man större övergripande frågor och 

teman som skall diskuteras under intervjun, detta alternativ skall påminna lite om en 

diskussion. 

 

Jag valde en semistrukturerad intervju eftersom jag ville ha en avslappnad stämning som mest 

skulle likna en trevlig diskussion istället för ett obekvämt korsförhör.  
 

Jag skickade därefter i förväg ut ett utdrag över de frågor jag tänkt ställa så att han fick tid för 

att förbereda sig. Dokumentationen av intervjun skedde genom en ljudinspelning. Vilket 

underlättar avsevärt eftersom man annars aldrig hinner skriva ner svaren och samtidigt 

försöka bibehålla fokus under intervjun, svaren blir även korrekta och citaten exakta. En 

annan fördel är att intervjun blir dokumenterad och författaren har då en källa att refererar till 

ifall det skulle behövas. Ljudinspelningar innebär en teknisk risk, eftersom man inte antecknar 

så mycket under intervjun utan förlitar sig helt på att inspelningen sker korrekt.  

 

Jag såg därefter till att vara så påläst om företaget som möjligt för att respondenten skulle få 

ett seriöst intryck av mig som forskare, samtidigt fick jag en grundläggande kunskap om 

företaget för att sedan bättre kunna hänga med i diskussionen.  

 

Intervjun skedde på respondentens arbetsplats på Swedbanks huvudkontor. Intervjun inleddes 

med att jag presenterade mig själv och berättade om vilket program jag läste och vad 

uppsatsen handlade om. Därefter ställde jag lite uppvärmningsfrågor där respondenten fick 

tillfälle att berätta lite om sig själv och sitt yrkesliv. Sedan fortsatte jag ställa mina frågor 

uppdelat inom olika områden så att det blev struktur i intervjun. Intervjun pågick i en timme 

och en kvart och vid avslut fick respondenten lägga till övriga reflektioner om ämnet.  

 

Transkriptionen är den process då en skriftlig version av intervjun produceras. 

Jag såg till att transkribera direkt efter intervjun eftersom det gör det lättare att tolka 

inspelningen. Den mest uppenbara förlusten är den mänskliga röstens semantiska egenskaper: 

de dimensioner av tal (betoningar, tempo, tonläge) som radikalt kan förändra ordens 

betydelse. Detta är något som jag som lyssnare uppfattar med sunt förnuft men att få detta 

återspeglat i transkriptionen var en svår utmaning. (Gillham 2000) 

 

 

 

 



 

 

 

17 

 

2.7 Källkritik 

 

2.7.1 Kritik mot intervjuer 

 

Det finns alltid en risk att respondenter lämnar fel information, jag anser dock att 

respondenten som jag valt att intervjua är tillförlitlig, dels för att han valt att inte vara anonym 

och dels för att han är en så offentlig person och talesman för Swedbank. Jag anser att 

intervjun var lyckad pga. att respondentens kunskapsnivå inom ämnet var oerhört hög och han 

var väldigt tillmötesgående mot de frågor jag ställde. 

 

2.7.2 Kritik mot enkätundersökningar 

 

När det gäller enkätundersökningar så kan det finnas osäkerheter kring respondenternas svar. 

Ibland kan det vara så att respondenten inte riktigt tänker igenom sitt svar utan mestadels 

svarar eftersom denne vill att det skall gå snabbt. Vid vissa frågor kan respondenten välja att 

bedöma företagets identitet utifrån olika skalor, (t.ex. mellan 1-7). Det kan vara så att 

respondenten valt att ta det högsta alternativet eftersom denne känner en slags lojalitet till 

företaget. 

 

2.7.3 Kritik mot litteratur 

 

Flertalet av de litterära material jag använt mig utav har publicerats av personer med 

akademisk bakgrund. Jag har även använt mig av både modern och äldre litteratur för att få 

beprövat material som både är aktuellt och uppdaterat. 

 

2.7.4 Validitet och Reliabilitet 

 

Kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder använder som tidigare skrivet olika 

datainsamlingstekniker för att få fram sina resultat. Bryman och Bell (2005) definierar 

validitet som ett mätinstruments förmåga att mäta det som man avser att det ska mäta. 

Validitet avser att man mäter det som är relevant i sammanhanget medan reliabilitet avser att 

man mäter det på ett tillförlitligt sätt. Validitet handlar om att använda rätt sak vid rätt tillfälle.  

För att enkelt kunna förstå begreppet skall jag presentera ett ex, när man köper en flygbiljett 

är den giltig i vissa situationer men inte i andra, man kan åka med den till Italien men inte till 

Spanien, biljetten gäller även vid ett specifikt datum. Inom forskning handlar validitet om att 

kunna ange i vilken situation och för vilken population resultaten är giltiga. 

 

Reliabilitet handlar om pålitlighet. Kan man lita på teknikern som reparerar min dator? Vad 

kan hända om han visar sig vara okunnig. Vilka beslut kan fattas baserat på de mätningar som 

man gjort? Det är således ytterst viktigt att de mätningar jag presenterar har hög reliabilitet. 

Vidare skall det finnas klara procedurer för att bedöma om påståenden, uttryckta i detta språk, 

är sanna eller inte. ( Sohlberg 2006). Det finns vissa skillnader i hur begreppen validitet och 

reliabilitet används inom forskning med kvantitativ och kvalitativ karaktär. 
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I en studie med kvantitativ ansats har man i regel före datainsamlingen påbörjats valt en 

datainsamlingsmetod med känd och acceptabel validitet och reliabilitet för det syfte man vill 

uppnå. I en studie med kvalitativ ansats arbetar man kontinuerligt med validiteten och 

reliabiliteten under hela projektet. Begreppen validitet och reliabilitet står i ett visst 

förhållande till varandra. 

 

 

Tre regler beskriver sambandet: (Malterud 1998) 

 

 Hög reliabilitet är ingen garanti för hög validitet 

 Låg reliabilitet ger låg validitet 

 Fullständig reliabilitet är en förutsättning för fullständig validitet. 

 

Ett utav mina mål med denna uppsats är att hålla en så hög reliabilitet som möjligt till dess 

grad att samma resultat uppnås om en annan forskare gör samma undersökning. Under 

arbetets gång har jag samlat in sekundärdata från källor som ansetts trovärdiga. Vidare har 

internetsidor använts och då har jag valt att använda mig utav de källor jag anser vara mest 

tillförligast, där jag främst tittat på om forskaren är namngiven, om referenser är angivna och 

så har jag sparat all information i min dator eftersom det ofta sker att internetsidor byts ut eller 

att de läggs ner. Primärdata har använts i form av en intervju och en enkätundersökning. 

Intervjuerna har strukturerats genom att se till att mina frågor är raka och tydliga så att de 

direkt kan härledas ur de teorier jag tänkt tillämpa Dessa har även spelats in och 

dokumenterats för att få korrekt information som inte kan misstolkas. När det gäller 

enkätundersökningen lades mycket vikt på att den skulle ha en hög trovärdighet.  

 

Genom att berätta om min metodologiska ansats och hur jag samlar in empiri, hoppas jag 

kunna skapa en tillräckligt hög tillförlitlighet i min uppsats. Det som kan påverka uppsatsens 

validitet är att företagets skifte av varumärket skedde för ett tag sedan. Detta kan ha lett till att 

respondenten kan vara selektiv och minnas något som inte riktigt har hänt. Jag försökte 

undvika detta genom att kontra med följdfrågor när jag kände att svaret lät lite för osäkert.  

Denna risk kunde dock inte undvikas vid enkätundersökningen. 
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3. Teori 
I detta kapitel beskrivs den teoretiska utgångspunkten utifrån studiens syfte, problematisering 

och avgränsningar. Avsnittet behandlar teorier kring definitionen av ett varumärke, 

varumärkets identitet och image samt teorier kring förändringsarbete inom en organisation  

 

3.1 Vad är ett varumärke? 

 
Ett varumärke kan ha många definitioner. De två ledande författarna inom området definierar 

begreppet varumärke så här: 

 

”Ett namn, term, symbol eller design eller en kombination av dessa som syftar till att 

identifiera olika företags produkter eller tjänster och för att differentiera dessa från 

konkurrenternas”  

    (Kotler, Armstrong, 1994, s.285) 

 

” En produkt är något som tillverkas i en fabrik; ett varumärke är något som en konsument 

har köpt. En produkt kan kopieras av en konkurrent; ett varumärke är unikt. En produkt kan 

lätt gå ur tid men ett starkt varumärke är tidlöst”. 

     (Aaker 1991,s.1) 

 

Den legala definitionen säger att ett varumärke är en immateriell egendom som skyddas av 

varumärkeslagen. Melin (1999) skriver om hur behovet av en lagstiftning inom 

varumärkesområdet uppmärksammades då det blev allt vanligare att mindre seriösa tillverkare 

kopierade framgångsrika märkesprodukter och sålde dem som original. Under slutet av 1800-

talet i Frankrike infördes den första lagstiftningen som kunde garantera märkesinnehavaren 

ensamrätt till varumärket Efter detta uppdagades det andra varumärkesskydd runt om i 

världen. 

 

I Sverige i modern tid omfattar den svenska varumärkeslagstiftningen bl.a. av hur rätten av ett 

varumärke förvärvas, vad rätten innebär, hur förhållandet till konkurrerande rättigheter 

regleras samt hur rättigheten upphör. Varumärkeslagen beskriver varumärket som ett särskilt 

kännetecken som används för att skilja en näringsidkares varor och tjänster. (Melin 1999) 

 

3.2 Varumärkeskapital 

 
Under senare år har värdet av starka varumärken uppmärksammats från flera håll. 

En bidragande orsak till det ökade intresset för varumärken har varit den fantastiska 

genomslagskraften för det kända begreppet ” Brand Equity”. Detta begrepp som kan 

översättas till ”varumärkeskapital”, har används av både teoretiker och praktiker, detta beror 

nog på att det kan diskuteras ur både märkesinnehavarens och konsumenternas perspektiv.  

( Aaker 1995) 

 

För många företag har diskussionen om varumärkeskapitalets betydelse varit enormt viktig 

eftersom det lett till att man insett vilken tillgång varumärket kan vara.  
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Nu vet de flesta företag att varumärket inte bara är en tillgång utan att det faktiskt kan vara 

den viktigaste tillgången. Varumärken gör det lättare för företagen och dess produkter att syna 

i mängden. 

Ett starkt varumärke är ett utmärkt sätt att ge en vara, tjänst eller företag en identitet .  

( Keller 2003) 

 

Riezebos (2003) beskriver fyra komponenter som kan avgöra ett varumärkes värde. 

Figuren sammanfattar dessa och nedan beskrivs de fyra komponenterna mer utförligt 

 

 

 

 
 

 

 

Fig. 3.1. Egen modell, De värdeskapande komponenterna
2
 

 

 

 

3.2.1 Hur stor marknadsandel varumärket har 

 

En konsument köper hellre en produkt med ett högt värderat varumärke än ett lågt värderat, 

generellt har då ett högt värderat varumärke en större marknadsandel vilket i sin tur leder till 

att ett varumärke med en större marknadsandel tillför organisationen högre lönsamhet.  

(Keller 2003) 

 

3.2.2 Marknadsandelens stabilitet 

 

En stabil marknad sker när den utökade försäljningen av produktens varumärke beror på 

repeterade köp från konsumenternas sida. En marknads stabilitet baseras på konsumenternas 

lojalitet. Ett varumärke i en stabil marknad har både finansiella och strategiska 

konkurrensfördelar. De finansiella fördelarna är uttryckta som en framtida garanti av 

varumärkesinkomster. 

                                                 
2
Riezebos, R. ( 2003), ” Brand  Management- A theoretical and practical approach”, Prentice Hall, s.271  
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Ur en strategisk synvinkel innebär fördelarna att ett varumärke i en relativt stabil marknad ger 

ett högre värde för organisation eftersom detta skrämmer iväg potentiella konkurrenter, detta 

samt att återförsäljare nästan blir tvungna att inkludera varumärkets produkter i deras utbud 

för att förhindra att deras kunder väljer andra butiker. (Wheeler 2006) 

 

3.2.3 Hur stora marginaler kan organisationen få ut från ett varumärke    

 

Denna marginal är skillnaden mellan inköpspriset som producenten sätter där återförsäljaren 

sedan bestämmer sin marginal genom att sätta det slutliga produktpriset. (Wheeler 2006) 

Försäljningspriset stiger när efterfrågan ökar, tvärtom kan även försäljningspriset sjunka när 

efterfrågan ökar eftersom man då kan producera större volymer av varumärkets produkter. 

 

3.2.4 Äganderätten relaterad till varumärket  

 

Denna komponent relateras till patenter, det legala varumärkesskyddet samt till att varumärket 

accepteras av detaljhandeln. Till skillnad från de andra komponenterna så kan inte 

konsumenternas uppfattning av ett varumärke påverka hur varumärkets äganderätt bedöms.    

(Wheeler 2006)  

 

 

3.3 Varumärket ur olika synvinklar 
 

Enligt Melin (1999) har varumärket olika funktioner beroende på ur vems perspektiv det 

betraktas. Det kan vara av intresse för fyra olika aktörer på marknaden, och kan därför 

diskuteras ur fyra olika synvinklar nämligen ur lagstiftarens, märkesinnehavarens, 

konsumenternas eller konkurrenternas synvinkel. 

 

Ur lagstiftarens perspektiv är varumärkets identifierande förmåga ett redskap för att underlätta 

kommunikationen mellan marknadens aktörer och detta resulterar i att handeln blir 

effektivare. Lagstiftaren har därför fastställt grundläggande spelregler för hur 

varumärkesanvändningen kan kontrolleras. 

 

Målsättningen för märkesinnehavaren är att med hjälp av varumärket sluta så många avtal 

med så många konsumenter som möjligt under så lång tid som möjligt. Detta avtal grundar sig 

på att märkesinnehavaren erbjuder produkter av en viss typ och kvalitet, som på bästa sätt 

tillfredställer ett behov hos konsumenterna. Denna behovstillfredsställelse resulterar i 

kundnöjdhet och lojalitet från konsumentens sida. Detta fenomen kallas även för 

”märkeslojalitet”, vilket innebär ökad lönsamhet för märkesinnehavaren. 

 

Konkurrenten, har en biroll i detta drama. Deras uppgift är att bryta relationen mellan 

märkesinnehavaren och konsumenten genom att själva erbjuda liknande produkter och 

tjänster med andra fördelar för att locka över konsumenten till deras sida. Konkurrenten 

strävar således efter att gå från en undanskymd roll till en framträdande huvudroll.  

(Melin 1999) 
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3.4 Identitet och image 
 

Fiske (1997) beskriver hur företag använder varumärken för att kunna särskilja sig själva från 

konkurrenter inom branschen. Att uppnå en unik identitet och image är en viktig faktor för att 

ett företag skall kunna vara ett bättre alternativ än sina konkurrenter och att kombinera 

identitet och image leder till ett starkt och trovärdigt varumärke 

 

Vidare skriver Fiske (1997) om hur identitet är de signaler som organisation sänder ut till sin 

omgivning och image är den helhetsbild som omgivningen får av organisationen. Ibland kan 

det finnas vissa störningar i denna kedja som leder till att de signaler som organisationen 

försöker kommunicera missuppfattas av mottagarna och tolkas på fel sätt. Detta händer de 

flesta företag emellanåt och går ofta att åtgärda. Angelöw (1991) skriver att det även kan vara 

så att organisationen inte insett feltolkningen och har då inte kunnat göra något åt det, detta 

påverkar företagets image och skadan kan hålla ett tag. 

 

 

Sändare        Brus   Mottagare 
 

 

 

 

 

 

      

    Figur 3:2. Kommunikationsmodell
3
 

 

3.4.1 Varumärkets identitet 

 
Enligt Aaker (1996) bygger varumärkesidentiteten på varumärket som en symbol, en 

organisation, en produkt och en person. De associationer som kopplas till varumärket forcerar 

företagen att utveckla produkter som kan överträffa kundernas förväntningar. Syftet med 

varumärkesidentiteter är för att företagen skall kunna uppnå en relation mellan varumärket 

och kunden, denna relation förutsätter ett mervärde till varumärket som antingen är 

funktionellt (direkt kopplat till kundens beslut och förbrukningserfarenheter) emotionellt 

(känslor) eller självförverkligande. 

 

Vidare beskriver Melin (1999) hur ett varumärkes identitet ger vägledning, syfte och, mening 

och är central för varumärkens strategiska vision. När man utvecklar ett varumärke är målet 

att skapa ett starkt varumärkeskapital. Om företag lyckas att skapa en positiv 

varumärkesidentitet kommer det att resultera i att man får en pålitlig profil jämfört med andra 

företag. Den allra viktigaste faktorn att tänka på när man utvecklar ett varumärke är att hitta 

huvudvisionen och affärsidén som företaget vill kommunicera ut till omgivningen. 

 

 

 

 

                                                 
3
 Fiske. J, ” kommunikationsteorier- en introduktion ”, (1997), Wahlström & Widstrand, Stockholm 
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    Fig.3.3. Kapferers identitetsprisma

4
 

 

Varumärkesidentiteten består enligt Kapferer (2004) av tre beståndsdelar, varumärkets själ, 

kärnidentiteten, och den utvidgade identiteten. Den utvidgade identiteten är den yttre 

identiteten som karaktiseras av dimensioner som skildrar vad varumärket vill kommunicera 

och symbolisera till den givna marknaden(Kapferer 2004). Kärnidentiteten representerar 

varumärkets innebörd och de faktorer som är viktiga för att kunna uppnå ett framgångsrikt 

varumärke. Varumärkets själ är det budskap som varumärket vill förmedla till sin 

målmarknad. Det är varumärkets själ som kommunicerar varumärkets främsta egenskaper 

samt att själen är avgörande för varumärkets marknadspositionering. 

3.4.2 Varumärkets image 

 

Den mest angelägna anledningen för företag att arbeta och bevaka sin image är att det 

påverkar köpbeslut hos konsumenterna. En god image påverkar även andra mottagare som 

exempelvis vilka som söker anställning hos företaget, som i sin tur har effekt på 

personalomsättningen. Imagen höjer då lojaliteten hos både personalen och kund. Det finns 

enligt Aaker (1996) fem variabler som styr företagets image, se figur på nästa sida. 

 

 
                  Figur 3:4 Variabler som styr företagets anseende

5
 

                                                 
4
 Kapferer, J.N., (2004),”The new Strategic Brand Management”, London, Kogan page 
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Ett starkt varumärke levererar alla dessa mervärden. Det finns dock fallgropar för ett 

varumärkes image, företaget kan hamna i positionssvårigheter om det saknas djup, uthållighet 

och mervärden. Därför är det viktigt att all nödvändig information, som ett företag vill 

förmedla, förmedlas genom varumärket. ( Löfgren, Malmkvist 2007) 

 

 

3.5 Organisationskultur 

 
En grupps kultur är gemensamma uppfattningar om vad som är viktigt och riktigt (värden och 

grundantaganden) och vilka spelregler (normer) som styr interaktionen mellan 

medlemmarna. Kulturen kommer till uttryck genom gruppens rollstruktur och medlemmarnas 

beteende, och den reglerar både konkreta handlingar och medlemmarnas känslor (emotioner) 

i samband med externa och interna händelser. 

    (Endre Sjovold, 2008, s.147) 

 

En stark varumärkeskultur är första steget mot ett starkt varumärke. En förutsättning för 

framgång är att organisationskulturen och varumärkets kultur stämmer överens med varandra, 

på detta vis ger varumärkeskulturen vägledning för de anställdas beteende Gräsberg & 

Hultberg (2005). Enligt Kapferer (2004) består varumärkeskulturen främst av värderingar. För 

att ledningen och hela organisationen skall vara kapabla och insatta i en 

varumärkesförändring är det viktigt att ta med hur en organisations kultur, vision och 

målsättningar kommer ändras, påverkas och kommuniceras ut till organisationens 

medarbetare. 

 

Inom organisationsutveckling brukar man prata om förändringsbenäget ledarskap. Om  

organisationens ledning inte är beredd att ompröva arbetssätt, strategier eller organisationens 

struktur är det ofta svårt att bemöta både yttre och inre tryck för förändring. Istället händer det 

att organisationen blir omsprungen av andra aktörer som bättre lyckas bemöta de nya 

förutsättningarna (Bergfeldt 2008).  

Vidare berättar Keller (2003) att organisationskulturen ger ett företag möjlighet att 

differentiera sig genom att man t.ex. hittar ett specifikt sätt att bemöta olika situationer såsom 

problemlösningar, anställdas och kunders beteenden. 

 

En förändrad organisationskultur bör tillmötesgås av samtliga anställda inom företaget, detta 

pga. att medarbetarnas beteende har den största betydelsen när det gäller uppbyggnad och 

bevarandet av varumärkets image (Bergfeldt 2008). Detta innebär att så länge de anställda har 

den rätta inställningen inför ett varumärkesbyte och är positiva till förändringen i dess helhet 

så kommer det att leda till ett framgångsrikt varumärkesbyte. 

 

  

                                                                                                                                                         
5
 Löwgren. J, Malmqvist, Olivia, (2007) ”Samspel mellan identitet och image- en fallstudie av det svenska 

företaget POC”, Kandidatuppsats, Södertörns högskola 
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3.6 Namnbyten 

 
Det finns enligt Riezebos (2003) sju olika skäl till att ett företag väljer att byta namn. 

 

Det första skälet är att de känslor som är förknippade till varumärket är så negativa att de 

håller på och skadar varumärkets värde, ett ex är ”Kentucky Fried Chicken” där ordet ”Fried” 

direkt kopplas till att kedjan driver en onyttig och ohälsosam verksamhet. 

 

Det andra skälet har också med associationer att göra men är inte direkt förknippat med 

varumärket i sig utan här handlar det istället om ett varumärke som blivit utsatt för negativ 

publicitet.  I detta fall kan ett namnbyte vara en lösning där namnbytet även går hand i att 

företaget utvecklar en ny positionering på marknaden. 

 

Det tredje skälet till att man gör ett namnbyte är att de värdeattribut som är kopplade till ett 

varumärke kan fungera på vissa produkter men inte andra eller vissa målgrupper men inte 

andra. 

 

Det fjärde skälet kan vara att det aktuella varumärket har begränsade möjligheter när det 

gäller att använda det för produkter i andra produktklasser (utökat produktutbud). 

 

Det femte skälet för att ett företag beslutar sig för att göra ett namnbyte kan ha att göra med 

varumärkets användning inom olika språk eller inom olika geografiska marknader. Här kan 

man nämna tre olika situationer. 

 

1. Ett varumärke som inte kan uttalas utomlands eller som inte lyckas förmedla 

varumärkets budskap pga. språkproblem. 

2. Företaget har liknande produkter i olika länder men använder sig utav olika 

varumärken till dessa. 

3. Som ett resultat av positioneringsskillnader mellan olika länder kommer man använda 

parallell import i de länder där priset är högst. 

 

Det sjätte skälet till varumärkesbyten är sammanslagningar, förvärv och partnerskap. 

Här blir någon utav parterna tvungna att ta över den andres varumärke, oftast blir det den part 

vars varumärke har störst marknadsandel. Vissa väljer att göra en kombination av båda 

parternas förra varumärke Kapferer (2004). 

 

Det sjunde och slutliga skälet till att företag byter namn är att varumärket som man använder 

kan vara problematiskt ur en juridisk synvinkel. 

 

3.7 Förändringsarbete 

 

3.7.1 Reaktioner vid förändringsarbete 

 

Enligt Angelöw (1991) är det logiskt att anställda ofta är negativa eller gör motstånd mot 

organisationsförändringar med tanke på att de flesta organisationsförändringar skapas av 

ledningen. De anställda blir presenterade för färdigpaketerade förändringsåtgärder och de 
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upplever då att de inte haft något med förändringen att göra samt att organisationen inte 

besvärat sig om att få deras åsikter angående det hela. 

 

Vidare menar Angelöw (1991) att när de anställda inte fått en möjlighet att påverka detta 

beslut kan det leda till motstånd. Tvärtom kan de anställda även reagera positivt till 

förändringen eftersom människor faktiskt har ett behov av förändring, förnyelse, utveckling 

och nya utmaningar. Det är genom förändringar och utmaningar som individer utvecklas, 

personligen och yrkesmässigt. Att oavbrutet vara föremål eller delta i en alltför hög takt av 

förändringar kan enligt Bergfeldt (2008) leda till förändringströtthet, därför är det av yttersta 

vikt att även de anställda är med och bestämmer förändringstakten så att förändringarna 

inträffar i en lagom mängd. 

 

3.7.2 Värdering av förändringar  

 

Förändring kan definieras som att något ändras från ett tillstånd till ett annat. Angelöw (1991) 

beskriver att begreppet förändring i sig är förändringsfritt. Dessutom beskriver Angelöw 

(2008) hur man kan värdera den aktuella förändringen på tre sätt, beroende på 

omständigheterna. 

 

Irrelevanta förändringar antas inte orsaka vare sig negativa eller positiva konsekvenser för en 

individs välbefinnande.  

Positiva förändringar är omständigheter som individen uppfattar som välgörande. 

Påfrestande förändringar inkluderar de situationer som uppfattas innehålla element av 

antingen skada/förlust, hot eller utmaning. 

 

Om en person uppfattar en förändring som hotfull, oavsett om den är det eller inte, kommer 

en stor del av individens energi gå åt till att försvara sig mot hotet. Om en förändring däremot 

uppfattas som positiv eller irrelevant kommer personen istället att använda energin till 

aktivitet och konstruktivitet (Wheeler 2006). 

 

En och samma situation, t.ex. ett varumärkesbyte kan av vissa upplevas positivt, för andra 

irrelevant och för en tredje grupp som negativt/hotfullt. Det hela handlar om att olika 

individer tolkar situationer och förändringar på olika sätt, vissa ser olika på hur denna 

förändring kommer att påverka dem i framtiden.   

  

Bergfeldt, Beier och Ljungros (2008) betonar att även om organisationsförändringar oftast ses 

som ett hot så är det inte alltid fallet. Hotet uppstår eftersom individerna inte vet vad 

framtiden har att erbjuda. Det bestående innebär en trygghet och en förändring är således ett 

hot mot tryggheten, situationen som man vant sig vid, ” det man säkert vet att man har”. 

Vi människor har en tendens att leva antingen i det förflutna eller i framtiden men inte i nuet. 

I detta fall kan tidigare negativa händelser orsakat av liknande förändringar utgöra en framtida 

oro och fruktan för att detta skall hända igen. (Angelöw 1991). I figuren nedan presenteras 

orsaker till motstånd eller välkomnade av förändringar: 
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 Tabell. 3:1, Orsaker till motstånd mot eller välkomnande av förändringar

6
 

 

 

 

3.8 Genomförandet 
 
Enligt Aaker (1996) kan varumärkesstrategin genomföras på en gång eller stegvis. Han 

berättar hur företaget ger marknaden en tydlig signal när de genomför förändringen på en 

gång, men påpekar även värdet av att ha en stark kommunikation och långsiktig strategi när 

man genomför ett namnbyte för att det hela skall bli ett långsiktigt lyckat projekt. Muzellec 

(2006) beskriver att det är viktigt att företaget har en klar uppfattning om anledningen till 

namnbytet, vad resultatet förväntas bli samt vad företaget står för. Dessutom skall 

förändringen vara en möjlig åtgärd att ändra företagets positionering och leda till en förbättrad 

organisation samt bidra till konkurrensfördelar. 

 

Enligt Vinocour (2004) måste själva genomförandet ske i olika faser för att få en bättre 

struktur. I varje fas ska ledningen sätta ett mål som skall uppnås. Den nya logon, 

kontorsmaterial och hemsidan är exempel på olika faser och dessa skall presentera den nya 

identiteten som skall associeras till företaget. Här är det viktigt att vara strukturerad för enligt 

Muzellec (2006) är det prioriterande att företaget omorganiserar sig och förändrar det som kan 

                                                 
6
 Angelöw.B, (1991), ” Det goda förändringsarbetet- Om individ och organisation i förändring”, studentlitteratur, 

Lund, s.20 

Orsaker till motstånd mot                 Orsaker till acceptans eller  

Förändringar                                       välkomnande av förändringar 

  

 Hotad anställningstrygghet        *   Trygghet 

 Omplaceringar och förlust av        *   Bättre sociala kontakter               

Sociala kontakter         *   Förbättrat arbetsinnehåll 

 Försämrat arbetsinnehåll        *   Utökade förmåner           

 Sämre förmåner         *   Kompetent arbetsledning 

 Inkompetent arbetsledning        *   Högre status 

 Lägre status         *   Förändringsvilja 

 Ingen förändringsvilja        *   Delaktighet 

 Låg delaktighet         *   Förtroende 

 Bristande självförtroende        *   Förstärkt självkänsla 

 Låg självkänsla         *   Information 

 Bristfällig information        *   Bra val av tidpunkt 

 Dåligt val av tidpunkt        *   Innebär en utmaning 

 Innebär ett hot 
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ha förändrats efter varumärkesbytet. Även Aaker (1996) skriver om dessa faser och enligt 

honom är det även betydelsefullt att man under samtliga faser genomför 

marknadsundersökningar, då detta är det mest effektiva sättet för ett företag att vara 

uppdaterad om förändringens fortskridande. Slutligen är det även angeläget att företag 

använder sig av olika marknadsföringskanaler för att kommunicera med sina intressenter om 

fördelarna med det nya varumärket, detta för att få sina intressenter att förstå varför företaget 

väljer att byta varumärke och vilka fördelar bytet väntas ge. 

 

3.8.1 Ledningens arbete och stöd 

 

Enligt Gräsberg och Hulteberg (2005) är det första och vanligaste åtgärden vid ett 

förändringsprojekt att sätta ihop en styrgrupp. Detta brukar vara ett brukligt sätt att 

frambringa en koppling mellan företagets ledning och projektet. Det är följaktligt 

styrgruppens ansvar att se till att projektet alltid ligger i linje med företagets verksamhet och 

att förändringarna bidrar till verksamhetens mål. Det är viktigt att nämna styrgruppens roll i 

det hela eftersom det är de som påverkar anställdas motivationsförmåga samt vägleder 

organisationen mot de nya mål som är uppsatta. Vid ett namnbyte är styrgruppens 

huvuduppgift att engagera och kommunicera med personal ur olika avdelningar i form av 

administration, säljpersonal, tekniker, ingenjörer, kundsupport och inköpsavdelning  

(Sheth 1995).  
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4. Resultatredovisning av undersökningsområde 1: Ledningens 

synvinkel 
Detta kapitel inleds med en presentation av företaget, därefter redovisas första delen av mina 

resultat, där jag framför djupintervjun med varumärkeschefen Anders Ragvald där han 

beskriver marknadsavdelningens arbete inför, under och efter varumärkesbytet.  

 

 

4.1 Presentation av företaget 
  

Swedbanks vision är att vara den ledande finansiella institutionen på sina hemmamarknader. 

Genom att vara innovativa inom produkt- och tjänsteutveckling, vara lättillgängliga för alla 

kunder och ge den bästa servicen strävar vi efter att ha de mest nöjda kunderna i branschen. 

Från september 2008 verkar hela koncernen under namnet Swedbank. 

 

(Swedbanks årsredovisning 2008) 

 

 

Swedbanks största rörelsegren är svensk bankrörelse som består av ett komplett utbud av 

finansiella tjänster till privatpersoner, företag, organisationer och kommuner. Swedbank har 

drygt 9 miljoner privatkunder och cirka 660 000 företags- och organisationskunder.  

Swedbank eftersträvar stora kundbaser, långsiktiga kundrelationer samt höga 

marknadsandelar på sina hemmamarknader. Försäljning och kundservice sker via bankkontor, 

telefon, internet och automater, som kännetecknas av hög tillgänglighet och heltäckande lokal 

närvaro. 

 

Swedbank har även flera olika samarbeten som förstärker distributionskraften, ex på dessa är: 

Swedbank fastighetsbyrå, Swedbank juristbyrå och Swedbank företagsförmedling 

Utomlands har banken den baltiska bankrörelsen som inkluderar länderna: Estland. Lettland 

och Litauen. Sedan har man även den internationella bankrörelsen som består av länderna; 

Ukraina, Ryssland, Norge, Danmark, Finland, USA, Kina, Spanien, Luxemburg och Japan
7
 

 

Fig. 4.1, Swedbanks resultat (2008) 

 

 

 

 

Swedbanks totala resultat

  

Orange: Svensk bankrörelse  

Svart: Baltisk Bankrörelse     

Blå: Internationell Bankrörelse          

Turkos: Övriga avdelningar
8
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 Årsredovisning, Swedbank 2008 
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4.2 One Group Change – programmet 
 

Under 2008 etablerades ” Ett Swedbank” för att förstärka samordningen, förbättra 

effektiviteten och öka utväxlingen på den kompetens som finns inom de olika delarna av 

koncernen. Man ville skapa en integrerad koncern, grundad på regionala bankverksamheter 

med ett gemensamt varumärke, en organisation och harmoniserade kunderbjudanden. Den 

nya organisationsstrukturen skall bedrivas på ett samordnat sätt så att alla bankrörelser har 

flexibiliteten att snabbt kunna anpassa sina produkter till kundernas behov.  One Group 

Change – programmet kommer att sammanföra Swedbank samlade kompetens och resurser på 

en gemensam plattform. 
9
 

 

 

4.3 Varumärkesbytet - ur ledningens synvinkel 

 
Intervju med Varumärkeschefen Anders Ragvald    

    Stockholm, 090329 

 

4.3.1 Bakgrund 

 

Verksamheten startade år 1820 och då hette de Sparbanken, 1997 bildades 

Föreningssparbanken formellt genom en sammanslagning av Föreningsbanken och 

Sparbanken Sverige. 

 

Varumärket är hela bilden av Swedbank och Ragvald ansvarar för varumärket i dess helhet 

mot de olika marknader som finns. Tillsammans med en kommunikationsstab på 15 personer, 

arbetar de med intern- och pr information, har kontakt med alla marknader och funktioner i 

banken samt jobbar mot HR och marknadsfunktioner. Under april 2006 antog årsstämman 

förslaget att ändra namnet till Swedbank och det blev formellt under september 2006. 

 

4.3.2 Motivet till namnbytet 

 

Huvudmotivet var att de förvärvade 100 % av aktierna i banker i Baltikum, som hette 

Hansabank vid det tillfället. Det blev då naturligt att se över hur man skulle hantera 

varumärkesfrågorna. Man ansåg att varumärket ”Föreningssparbanken” var för långt och 

komplicerat att uttala, speciellt med tanke på att de är internationellt utvidgade. I och med att 

man nyligen köpt upp banker i flera länder bestämde banken för att använda strategin ”one-

brand”, dvs. att man har ett samlat namn för alla banker. Efter detta genomfördes det en stor 

namngenomgång där man från början hade ca 100 olika namnförslag att gå igenom. 

 

                                                 
9
 Swedbank, Årsredovisning 2008 



 

 

 

31 

 

Hansabank hade blivit uppköpt av banken, vilket ledde till att det blev ett alternativ men det 

fanns komplikationer med att införa namnet Hansabank p.g.a. osäkerheter kring huruvida 

namnet redan existerade, och det fanns därför svårigheter med att skydda namnet, det skulle 

även vara för likt ”Trygg-Hansa”. Man beslutade sig därför för att behålla det redan 

implementerade namnet Swedbank som redan fanns som ett namn i banken sedan 1981. Det 

var inte speciellt känt men Swedbank var deras internationella namn, namnet var välskyddat 

juridiskt mot de olika marknaderna, både omvärlden samt personalen var vana vid namnet 

Swedbank vilket gjorde det mindre svårt att ställa sig om vid nya namnet. 

 

Man ansåg att det var nödvändigt att göra denna förändring, det fanns för bankens del inget 

Marknadsföringsgruppen hade gjort ett liknande arbete när Föreningssparbanken bildades 

1997 och hade därför kört igenom ett antal av de här delarna tidigare. Detta gjorde att man 

visste hur mycket arbete som skulle behövas lägga ner för att genomföra detta men samtidigt 

fanns en trygghet eftersom man tidigare drivit igenom en liknande process med ett lyckat 

resultat. 

 

De flesta medarbetare som var med och byggde upp ”Föreningssparbanken” skulle även vara 

med i denna process, därför tycktes det vara stabilt att genomföra detta. Det kunde även ses 

som en risk att byta namn så tidigt efter att banken nyligen gjort ett varumärkesbyte. 

 

Ragvald anser att man från en långsiktig synvinkel såg det som en självklarhet att byta namn 

för att kunna lyckas på den globala marknaden. Swedbank får in lika mycket från sina kontor 

utomlands som de får in från kontoren i Sverige därför är det en självklarhet att man satsar på 

ett varumärke som har förutsättningarna till att bli ett starkt varumärke. Det nya varumärket 

kommer även att leverera ett nytt buskap där den nya affärsstrategin ingår. En ny strategi som 

skall hjälpa Swedbank att bli en mer tydlig aktör än vad de tidigare varit. 

      

4.3.3 Genomförandet 

 

Kommunikationsstabens funktion har varit att driva alla delar och processer i utvecklingen.  

Man har använt sig av interna projektledare och externa konsulter för att kunna genomföra 

namnbytet på bästa möjliga vis. Stabens roll har varit att motivera och engagera personalen 

till att tillföra varumärket ett starkt värde genom att de är trevliga och hjälpsamma och alltid 

sätter kunden i centrum. Det är viktigt att man följer upp personalen med jämna mellanrum 

för att bekräfta att de förstått det nya budskapet som Swedbank vill leverera till de nya 

kunderna. 

 

Det är även betydelsefullt att kommunicera ut förändringarna i företagsvisionen för att alla 

ska jobba åt samma riktning. Sedan var det även stabens uppgift att se till att kontoren gjort 

alla omskyltningar, ändrat namnet på broschyrer, brev samt andra dokument.   

 

Planerandet satte igång i augusti 2005 och lanseringen skedde i oktober 2006. Detta är 

fortfarande ett pågående projekt men kännedomsmässigt är lanseringen klar. Det är mycket 

som byttes ut: skyltar, broschyrer, hemsidan. Allt detta är både tidskrävande och kostsamt så 

det fick ske successivt, i takt med bankens resurser. Det tog ca 3 kvartal innan alla skyltar var 

utbytta. Sedan har även senaste halvårets finanskris påverkat varumärket oerhört mycket, 

detta är dock en faktor som ingen hade kunnat förutse.   

 



 

 

 

32 

 

4.3.4 Personalen 

 

Personalen hade ingen beslutsfattning inför beslutsprocessen. Beslutet skulle bli för utdraget 

om man skulle göra specifika undersökningar om vad personalen tyckte. 

Kommunikationsstaben hade fått i uppgift att besluta om namnbytet och vilket namn man 

skulle använda. Det var endast denna arbetsgrupp som hade hand om beslutet. Bankens 

uppgift var istället att informera och uppdatera personalen om förändringsprocessen. 

 

Enligt Ragvald har man inte upplevt att personalen har haft svårt att acceptera 

varumärkesbytet, personalen var väl förberedda på att detta skulle ske. När det nya 

varumärket hade presenterats för personalen fick banken en snabb respons och man fick 

positiva åsikter om namnet och den nya designen. Ragvald upplevde till och med att 

personalen upplevde att det nya varumärket var modernare genom att det lät nytt och fräscht 

Swedbank var ju inte okänt bland personalen och hade man bytt till ett helt annat namn så 

hade det kanske blivit tuffare. 

 

Huvudsakligen handlar det om att få de anställda att förstå den nya visionen så att de kan vara 

med och bygga det nya varumärket och dess image. Den interna kommunikationen har varit 

mycket viktig och de anställda har fått ta del av hänvisningar om hur de skall leverera 

Swedbanks nya budskap. Vi har däremot inte haft utbildningar eller seminarier, men det är 

något som varierar från kontor till kontor. 

 

Banken jobbade efter en kaskaderingsmodell som innebar att personalchefen hade ett 

ledarmöte till varje regionbank där alla kontorschefer var närvarande och på detta vis 

förmedlade kontorschefen vidare information till de anställda på respektive kontor.  De 

anställda som var intresserade av att veta mer har alltid haft tillgång till intranätet där det finns 

mer information. Detta är dock ett utdraget arbete som aldrig blir riktigt färdigt utan det är 

fortfarande ett pågående arbete. 

 

Ragvald anser att personalen i stort skött det bra. Personalen har varit den viktigaste rollen i 

detta förändringsarbete. Det är de som är företagets ansikte utåt och det är de som kommer att 

bidra till att det nya namnet förhoppningsvis blir ett starkt varumärke på marknaden. Detta 

genom att vara trevliga och ge bra service m.m.  

 

4.3.5 Problem vid varumärkesbytet 

 

Enligt Ragvald finns delar som behöver slipas, det har fungerat bättre ute på kontoren än inom 

de interna avdelningarna, anledningen till detta kan vara att anställda på kontor har jobbat mer 

med nya varumärket eftersom de är i daglig kontakt med kunderna. Kontoren skall sedan 

supportas med produkter och stöd och det är viktigt att dessa går i linje med Swedbanks nya 

budskap och inom detta område finns det mycket som behöver omstruktureras. 

Kommunikationen mellan de interna avdelningarna och kontoren är således en stor anledning 

till att kommunikationen ut mot kunderna haft vissa brister. 

 

Man har även missbedömt hur lång tid ett varumärkesbyte tar. IT- frågan har varit det största 

problemet staben upplevt webbsidor, IT-system o.s.v. har varit ett gigantiskt jobb att utveckla. 
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Även omskyltningarna var ett utav de större problemen. Man får tänka på att banken håller på 

och genomför ett profilbyte vilket inte är en lätt uppgift. Det som varit positivt är att de 

problem som de har upplevt har senare kunnat förmedlas till Swedbanks andra marknader och 

på det viset har marknaderna lyckats undkomma samma problem. 

 

 

4.3.6 Framtida varumärkesstrategi 
 

Ragvald berättar om hur Swedbank fått en mer utmärkande internationell prägling, samtidigt 

har man även velat behålla de lokala funktionerna som fanns hos ”Föreningssparbanken”. 

Nu uppfattas varumärket som lite mer modernare och tidsenligt. Den stora skillnaden är att 

Swedbank idag ha ca 22000 anställda i banken och av dessa finns 8-9000 i Sverige och resten 

finns i utlandet. Att verksamheten är större utomlands än i Sverige är en ny situation som 

Swedbank varit tvungna att anpassa sig till. Även deras värderingar har ändrats, när en kund 

ser Swedbanks varumärke skall de koppla det med- Bra service, trevlig personal samt 

lättillgänglighet, genom att kontorschefen ständigt stimulerar personalen till att ” vara den vi 

säger att vi är”.  

 

Swedbank vill även fortsätta vara ”folkets bank”, som de varit de senaste 180 åren. 

Dessutom strävar Swedbank efter att merparten av deras befintliga kunder blir helkunder 

(samlar alla produkter hos samma bank). Kontorschefen är nyckelpersonen i 

förändringsarbetet eftersom det är han som följer upp allt. Man har även minskat på köpt 

kommunikation som t.ex. tv-reklam och fokuserar oss mer på direktkontakt. Man jobbar 

mycket med nätet som marknadsföring och kommunikationskanal. I de andra länderna som 

t.ex. Ryssland och Ukraina så är fortfarande de traditionella marknadskommunikationerna 

viktigare eftersom nätkommunikationerna inte är lika utvecklat som i Sverige, detta leder att 

man använder olika strategier på olika marknader. 

 

Banken kommer alltid att se till att varumärket syns överallt. Varumärket ska alltid finnas i 

tankarna hos folket. Det har inte varit en medveten strategi att satsa extra mycket på att 

marknadsföra det nya varumärket. I Baltikum och Sverige tycker Ragvald att det nya 

varumärket är relativt känt men fokus kommer att ligga på att göra namnet mer känt på de 

andra marknaderna. Huvudsakligen försöker man dock följa bankens modell på hur de kan 

förmedla varumärket på bästa möjliga vis. 

 

 
             Fig. 4.2 Swedbanks varumärkesmodell(2008) 

Kom.

Plats

Produkter och tjänster

Människor
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Människor är huvudbasen i Swedbanks arbete. Om man inte kan få människorna att förstå 

varumärket och dess budskap så är det lönlöst att fortsätta, det är således här man måste börja. 

Kunden är den viktigaste delen i en varumärkesprocess 

 

Produkter och tjänster: För att varumärket ska förbli starkt måste bankens produkter och 

tjänster överträffas kundernas förväntningar. 

 

Plats: Det skall finnas fler möjligheter för kunden att möta banken och få den information de 

behöver. ( Kontor, internetbank och telefonbank m.m.) 

 

Kommunikationskanaler: Budskapets innehåll, syfte och mål samt mål 

grupp är alltid viktigt vid 

valet av kommunikationskanal. 

   

Resultat 

 

 

 

 

 

   Fig.4.3, Egen modell-internt perspektiv
10

 

 

 

 

Slutligen anser Ragvald att man borde lagt ner mer tid på medarbetarna och se till att alla 

uppfattade det nya budskapet som skulle levereras men detta är dock en ständigt pågående 

process. Marknaden har varit en nackdel men finanskrisen har lett till att Swedbank blivit mer 

kundorienterade och satsat mycket på kundrelationer för att de skall ha ökat förtroende för 

banken. Ragvald anser även att man efter varumärkesbytet fått ihop banken på ett bättre och 

mer tydligt sätt. Nu känner alla medarbetare att de tillhör en och samma organisation. En 

lärdom är att man insett värdet av ett varumärke och hur viktigt det är att leverera företagets 

budskap med rätt varumärke. 

   

                                                 
10

 Källa: Intervju med Anders R(2008) 

Alla dessa delar måste 

fungera ihop för att rätt 

budskap skall förmedlas 
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5. Resultatredovisning och analys av undersökningsområde 2: 

Personalens synvinkel 
I detta kapitel presenteras och analyseras resultaten av den enkät som skickades ut till 

anställda på olika kontor i Göteborg. Indirekt ligger också resultatet från intervjun 

undersökningen till grund för denna analys, detta då enkäten är utformad efter och baserad 

på de svar och det resultat som den gav.  

 

 

5.1 Varumärkesbytet – ur personalens synvinkel 
 

 

5.1.1 Introduktion 

 

Enkäten skickades ut till anställda på kontor inom Göteborgsområdet. Totalt var det 82 

respondenter som deltog. Könsfördelningen var relativt jämn då 56 % var kvinnor och 44 % 

män. 

 

5.1.2 Diagram 5.1 - Ålder 

 
 

I diagram 5.1 redogörs åldersfördelningen på respondenterna. Eftersom åldrarna inte varierat 

avsevärt mycket har här skapats fyra åldersspann där sidoaxeln redogör en procentsats. Att 

respondenterna är så unga påverkar inställningen till varumärkesbytet om man skulle jämföra 

med en undersökningsgrupp med flertalet äldre medarbetare. 
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5.1.3 Diagram 5.2 – Tid i banken 

 
Diagram 5.2 beskriver antal år som de anställda jobbat i banken. 65 % av respondenterna har 

varit anställda i banken under mindre än 10 år och 35 % i över 10 år. 

 

 

5.1.4 Diagram 5.3 

 

I diagrammet nedan redovisas svaren på fråga 1 i enkäten, ” Vad tyckte du om 

Swedbanks förra varumärke Föreningssparbanken?”  

 
På denna fråga svarade 82 % av de intervjuade att de ansåg att varumärket var starkt eller 

ganska starkt. De som hade en negativ inställning till det dåvarande varumärket var de yngre 

medarbetarna. Detta kan ha att göra med att de identifierar sig mer med det nya varumärket, 

eftersom många medarbetare enligt Ragvald ansåg att ”Swedbank” var betydligt modernare 

som varumärke. 
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5.1.5 Diagram 5.4 

 

I diagrammet nedan redovisas svaren på fråga 2 i enkäten, ” Hur kände du när du fick 

reda på att Swedbank skulle göra ett namnbyte?” 

 
Majoriteten av de anställda har haft en positiv inställning till förändringen. 13 % var inte helt 

nöjda med förändringen och dessa hade jobbat längst i banken. Det är vägande att de anställda 

har haft en positiv inställning till varumärkesbytet, personalen är en stor del av 

varumärkesstrategin - om inte den största, hade personalen haft en negativ inställning hade 

man nog inte haft en lyckad strategi. 

 

Enligt Angelöw (1991) välkomnar människor förändringar som förbättrar deras egen 

situation. Förändringsarbete som bygger på delaktighet, trygghet, riklig och direkt 

information, ömsesidig tillit m.m. brukar oftast välkomnas positivt. Det handlar om att kunna 

se förändringar som utmaningar snarare än som hot. 

 

 

5.1.6 Diagram 5.5 

 

I diagrammet nedan redovisas svaren på fråga 3 i enkäten, ” Skulle du önska att du hade 

fått vara med och bestämma om ett ev. varumärkesbyte?”  

 
Endast 13 % av respondenterna hade önskat att banken hade vidtagit deras åsikter medan  

87 % var nöjda med att bankens ledning avgjorde det hela. 

 

Förändringar kan enligt vissa ovillkorligen leda till motstånd. Här hävdar Kapferer (2004) att 

så är emellertid inte alltid fallet. Vissa inom personalgruppen kan vara negativa och göra 

motstånd mot organisationsförändringar och andra kan acceptera eller vara positiva till en 

förändring.  
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En anledning till att anställda ofta gör motstånd mot organisationsförändringar kan vara att 

besluten är toppstyrda, där anställda blir presenterade färdigpaketerade förändringsåtgärder 

som de inte varit aktiva i.
 
Jag tror även att detta är en fråga om tillit. I detta fall har personalen 

stor tillit till företagets ledning och är bekväma med att ansvaret över företagets framtid vilar 

över ledningen.  

 

5.1.7 Diagram 5.6 

 

I diagrammet nedan redovisas svaren på fråga 4 i enkäten, ”Vad tycker du om hur ni 

förbereddes inför förändringsarbetet?” 

 
 

Diagrammet visar att det har funnits blandade känslor kring förberedelserna och att Swedbank 

haft några brister med förändringsstrategin när det gäller att få alla medarbetare att förstå 

varumärkets nya budskap som skall förmedlas ut till konsumenterna. Detta är även något som 

Ragvald betonade under intervjun. 

  

Enligt Kapferer (2004) är det först och främst betydelsefullt att förändringen inom företaget 

anses vara en möjlighet och inte en restriktion. Bytet skall innebära en omvärdering där 

styrkorna och svagheterna kan omformuleras för att kunna få fler marknadsandelar. Med detta 

måste bytet ses som något positivt från personalens sida, så att de är medvetna om att 

förändringen kommer att gynna dem. Ett varumärkes byte kan inte ske impulsaktigt utan 

måste vara väl förberett, personalen måste vara informerade i förväg. Tidsramen är väldigt 

vital; man måste avvakta till den tidpunkt då alla i kundgruppen är medvetna om 

förändringen, och när den tiden är inne måste man investera på ett grundligt sätt så att man 

lyckas få ut det nya budskapet med rätt kommunikationsmedel. 

 

 

5.1.8 Diagram 5.7 

 

I diagrammet på nästa sida redovisas svaren på fråga 5 i enkäten, ” Personalen måste 

haft en viktig roll vid förändringsarbetet, hur tycker du att personalen skött det hela?” 
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Överlag verkar det som om personalen varit engagerade och tillsammans gått emot ett 

gemensamt mål. Ingen tyckte att det saknades engagemang bland medarbetarna vilket är 

väldigt positivt eftersom sådant oftast leder till bekymmer på arbetsplatsen genom att ovilja 

till förändring oftast smittar av sig. 

 

Man måste enligt Gräsberg & Hultberg (2005) försäkra att personalens känsla för förnyelse är 

positiv så att de arbetar för att förstärka den nya visuella identiteten. Nya företagsidentiteter 

möter alltid samma fråga: Har organisationen verkligen ändrats eller är det bara en 

manipulation av den nya imagen? Man bör verkligen visa att förändringen ligger djupare 

under ytan. Personalen väntas ha en klar överblick om den nya direktionen, en ny vetskap om 

syfte och värde samt en förståelse för övergången i identiteten. 

 

Enligt Gräsberg och Hulteberg (2005) är det ledarnas roll är att försäkra att personalen både 

förstår och förbinder sig till det service löfte som företaget avser att leverera. För att 

personalen skall kunna leverera ut varumärket krävs det att varumärket har levererats ut till 

personalen på rätt vis. Gräsberg och Hulteberg (2005) anser att det bara är på detta vis som de 

kan få ut det löfte som utlovats. 

 

 

5.1.9 Diagram 5.8 

 

I diagrammet nedan redovisas svaren på fråga 6 i enkäten, ”Vad tycker du om 

Swedbanks valda förändringsstrategi?” 

 

 

 
Diagram 5.8 visar att 58 % av deltagarna tycker att Swedbanks förändringsstrategi har varit 

lyckad, 24 % tycker att strategin har haft vissa brister, 18 % hade ingen åsikt och ingen 
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respondent ansåg att den var misslyckad. Ett flertal respondenter hade även kommenterat att 

de tyckte att varumärkesbytet hade gått väldigt fort. 

 

Nuförtiden, förklarar man namnbyten mer utförligt för sina kunder. De är förvarnade och  

försäkrade om processen. De får reda på syftet med namnbytet och att det endast kommer att 

leverera mer värde till kunderna. Sedan är det viktigt att man fortfarande behåller företagets 

gamla logo på skyltarna så att kunderna blir påminda om att företaget är densamma. På detta 

vis förlorar man inte sina kunder (Kapferer 2004). 

 

För Swedbanks del tog det ca ett år att genomföra alla omskyltningar, de har valt att behålla 

en del av den gamla logon i den nya för att kunderna fortfarande skall känna igen sig i 

varumärket. Överlag verkar det ha varit en lyckad strategi där bristerna i den, huvudsakligen 

verkar komma ifrån en kommunikationsbrist mellan ledningen och de anställda. 

5.1.10 Diagram 5.9 

 

I diagrammet nedan redovisas svaren på fråga 7 i enkäten, ” Har det varit svårt att 

hantera de nya riktlinjerna som ingått i förändringsprocessen?” 

 

 
 

Diagram 5.9 visar att 32 % av undersökningsgruppen känner att det varit svårt att hantera 

förändringsprocessens nya riktlinjer, 68 % tyckte inte det. 

 

 

5.1.11 Diagram 5.10 

 

I diagrammet nedan redovisas svaren på fråga 8 i enkäten, ” Tycker du att 

företagskulturen har ändrats?” 

  
Diagram 5.10 demonstrerar att 58 % av respondenterna tycker att företagskulturen har 

ändrats, medan 42 % inte tycker det. 
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Enligt Ragvald skall det i takt med varumärkesbytet även ske en förändring av 

företagskulturen. De ville visa sina kunder att banken inte bara bytte namn, men även hade 

förändrat sitt agerande och sina erbjudanden. Att hela 42 % av respondenterna svarat att de 

inte upplever att företagskulturen har förändrats visar att den nya tänkta företagskulturen inte 

har anammats av personalen. Alternativt kan frågan ha missförståtts då respondenterna kanske 

trodde att frågan handlade om huruvida den vardagliga miljön på arbetsplatserna hade 

förändrats.  

5.1.12 Diagram 5.11 

 

I diagrammet nedan redovisas svaren på fråga 9 i enkäten, ” Till de som svarade JA, hur 

har företagskulturen förändrats?” 

 
Diagram 5.11 visar hur ”JA-svararna” från föregående fråga tycker att företagskulturen har 

förändrats.  71 % tycker att den har förbättrats och 29 % tycker att kulturen har försämrats. 

Keller (2003) anser att de som arbetar inom organisationen måste vara införstådda med vad 

varumärket står för och deras roll i att leverera detta. För att en organisation ska nå detta 

stadium, krävs det att personalen utbildas och inspireras till att handla i enlighet med vad 

varumärket utlovar.  

 

I en förändrad organisationskultur är det nödvändigt för organisationen att vara medveten om 

hur organisationskulturen är uppbyggd och förenad, hur den kommer att förändras och inte 

minst hur den är anpassad till det nya varumärket. Kulturen har en stark påverkan på ett 

varumärkes image då kulturen avspeglas i varumärket.  

 

 

5.1.13 Diagram 5.12 

 

I diagrammet på nästa sida redovisas svaren på fråga 10 i enkäten ” Hur tycker du att 

varumärkets värde har förändrats?” 
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Diagram 5.12 visar att 72 % av de intervjuade tycker att varumärket har ökat i värde, 28 % 

har inte märkt av någon värdeförändring och ingen tyckte att varumärket hade minskat i 

värde. Swedbank har under år 2008 varit väldigt utsatt för en svår finanskris, Ragvald 

berättade att Swedbanks varumärke under denna kris blivit utsatt för negativ publicitet, det 

verkar dock som att respondenterna har en annan åsikt om detta. 

 

 
5.1.14 För och nackdelar vid varumärkesbytet (Fråga 11) 

 

Fördelar: 

 

Det första de flesta av respondenterna tog upp var att det nya varumärket uppfattas som mer 

internationellt och att detta var mer fördelaktigt med tanke på Swedbanks exponering i öst och 

övriga världen. Många tyckte även att varumärkesgruppen hade gjort ett bra val när det gäller 

utformandet av logotypen och färgerna. Det nya namnet ansågs vara mer tidsenligt. Man 

tyckte även att lanseringen av det nya varumärket hade varit väldigt effektivt och att kunderna 

kände igen det nya varumärket snabbt. 

 

 

Nackdelar:  
 

Kunderna tyckte att det var förvirrande, samt att det råder förvirrning kring det nya namnets 

uttal. Vissa av respondenterna har även tyckt att omställningen varit påfrestande . Man har 

även svarat att kostnaden för varumärkesbytet har varit en nackdel. En del anser även att 2008 

års finanskris har påverkat det nya varumärket negativt. 

 

 

5.1.15 Diagram 5.13 

 

I diagrammet på nästa sida redovisas svaren på fråga 12 i enkäten, ”Vad tycker du om 

det nya varumärket?” .(1) står för” dålig” fram till (7) som står för ” mycket 

framgångsrik”.   
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Diagram 5.13 visar att respondenternas generella uppfattning om det nya varumärket är 

väldigt positivt. 72 % av de intervjuade tycker att det nya varumärket har blivit mycket 

framgångsrikt (skala 7). 20 % ligger på skala 6 och 8 % på skala 5. Detta visar att även om det 

funnits brister i förberedningsarbetet så anser undersökningsgruppen att det varit en lyckad 

strategi. 

 

 

5.1.16 Diagram 5.14 

 

I diagrammet nedan redovisas svaren på fråga 13 i enkäten, ”Hur välkänt tror du att 

Swedbank som varumärke är?”.  (1) står för ”okänd fram till (7) som står för ” mycket 

välkänd”.  

 
Diagram 5.14 visar även här att majoriteten av respondenterna tycker att varumärkesstrategin 

har varit lyckad med tanke på att de tror att de flesta intressenter känner till Swedbank som 

varumärke. 

 

Enligt en undersökning som gjorts av reklambyrån ”Saatchi & Saatchi AB” så har Swedbanks 

varumärkesbyte resulterat i att 93 % av privat – och företagskunder känner till att 

Föreningssparbanken blivit Swedbank. 84 % av allmänheten känner till förändringen.   
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5.1.17 Diagram 5.15 

 

I diagrammet nedan redovisas svaren på fråga 14 i enkäten, ” Hur upplever du kvaliteten 

som varumärket och företaget Swedbank står för?”. ( 1) står för ”dålig kvalitet” fram till 

(7) som står för ”mycket god kvalitet”. 

 

 

 
 

Diagram 5.15 visar att respondenterna upplever att både företaget och Swedbank som 

varumärke innehar en hög kvalitet. Det är väldigt viktigt att personalen själva tror på 

varumärkets styrka för att Swedbank skall kunna bli en ledande bank inom servicen som 

kommuniceras. 

 

5.1.18 Diagram 5.16 

 

I diagrammet nedan redovisas svaren på fråga 15 i enkäten, ” Tycker du att namnbytet 

till Swedbank har lett till att företaget fått en bättre image?” 

 
Diagram 5.16 visar att 75 % av de intervjuade anser att Swedbank fått en bättre image. 

Enligt Ragvald har värderingarna ändrats, detta kan innebära att en del av de resterande 25 % 

tycker att imagen har ändrats fast kanske inte till det bättre. 
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6. Analys 
I analysen jämförs det resultat från enkätundersökningen (personalens synvinkel) med den 

information jag fått av varumärkeschefen på Swedbank (ledningens synvinkel). Detta 

återkopplas i sin tur med teorin jag tagit upp i ämnet. Här förekommer även mina egna 

tankar och diskussioner. 

 

 

6.1 Bakgrund 
 

Nedan kommer en återblick på de frågor jag ämnat studera i denna uppsats 

 

Hur har namnbytesprocessen gått till? 

 

Hur har personalen påverkats av Swedbanks namnbyte och hur hanterar de dem nya 

riktlinjerna som ingår i förändringsprocessen? 

 

Jag har i föregående kapitel analyserat resultatet från enkätundersökningen där jag fått fram 

hur personalen påverkats av varumärkesbytet samt hur de hanterar de nya riktlinjerna som 

ingår i förändringsarbetet. Utifrån detta har jag kopplat resultaten med teori inom ämnen som; 

förändringsarbete, organisationskultur och genomförande. I och med att jag gjort en 

undersökning på ett litet segment av marknaden, så ska man ta hänsyn till att informationen 

inte kan svara för den totala marknaden. Vidare fortsätter min analys av resultatet från 

djupintervjun med Anders Ragvald som även inkluderar vissa moment från 

enkätundersökningen. 

 

6.2 Namnbyten 
 

Enligt Aaker (2004) är de flesta namnbyten drastiska och representerar en avgång från 

dåtiden. Det finns ofta flera skäl till varför man som företag bestämmer sig för att göra ett 

namnbyte. Det kan vara sammanslagningar och företagsförvärv där man skapar ett nytt namn 

för att reflektera ett nytt ägande. Andra faktorer kan vara förändring av ägarskapsstruktur, 

förändring av företagets strategi, förändring av den externa miljön samt förändring av 

konkurrentens position. Företaget använder omvandlingen till en möjlighet att ändra 

varumärket och samtidigt förbättra sina konkurrensfördelar. 

 

Enligt Ragvald var huvudanledningen till att man ville göra ett namnbyte var att företaget 

utvidgades globalt och man såg därför inget annat alternativ. Namnet ”Föreningssparbanken” 

var för långt och komplicerat att uttala, det passade helt enkelt inte deras nya vision. Namnet 

byggde på åratal av kompromisser och sammanslagningar. 
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6.3 Varumärkeskapital 
 

Inom den interna varumärkeshanteringen beskriver Keller (2003) hur det ingår aktiviteter där 

man försäkrar att personalen uppskattar och förstår de grundläggande värderingarna, samt vet 

hur de själva kan påverka varumärkeskapitalet. Arbetet med varumärket skall vara 

organisationens gemensamma ansvar. Utifrån mitt resultat kan jag se att 

kommunikationsstaben har fokuserat mycket på den interna kommunikationen och på att 

personalen förstår företagets nya vision och mål. Detta är något som Anders Ragvald själv 

kommenterade, han menar att fastän det har varit fokus på detta så har det ändå funnits en 

brist i kommunikationen då han anser att mer kunde ha gjorts inom det området. Enligt 

enkätundersökningen tycker även personalen att förberedelserna kunde utförts på ett annat 

vis. 

   

Inom den interna varumärkeshanteringen skall varje anställd, direkt eller indirekt, 

representera varumärket och på så vis påverka varumärkeskapitalet. Det är den interna 

hanteringen som ser till att den externa sker på ett propert vis. Extern varumärkeshantering 

handlar således om att man har en uppfattning om kundernas behov, vilja samt önskningar, 

och att man då skapar rätt marknadsförings verktyg för att bygga upp varumärket. Det är på 

detta vis som man kan tillfredställa och överträffa kundernas förväntningar.(Keller 2003). 

Swedbank vill fortsätta vara ”det svenska folkets bank” detta genom att de anställda fortsätter 

vara trevliga mot kunderna och håller andan vid liv. Detta ligger mycket på kontorschefen 

som ständigt måste stimulera personalen och följa upp att personalens främsta uppgift är att se 

till att de ständigt möter kundernas behov. 

 

Swedbank har haft en lyckad marknadsföringskampanj där man använt sig av flertalet 

marknadsföringsverktyg som: tv, utomhustavlor, kontor, bio, annonser, bussar, radio m.m. 

 

Enligt Aaker (2004) så skall varumärket alltid synas, att samhället alltid är medvetna om 

företagets existens är ytterst viktigt när man skall bygga upp starka varumärken. Detta är 

något som Swedbank tidigare har investerat mycket i, då det var fokus på marknadsföring 

med tv- reklam i stor omfattning och utomhustavlor överallt men Ragvald själv berättade att 

detta är något som de har beslutat att tona ner på. 

 

Enligt Aaker (2004) och olika författare inom ämnet marknadsföring (Kotler 1994, Kapferer 

2004) så är det ytterst viktigt att se till att det nya varumärket alltid finns i tankarna hos folket.  

Detta får mig att fundera på Swedbanks framtida varumärkeshantering och på varför man inte 

valt att investera i varumärket när det gäller Swedbanks framtida varumärkeshantering. 
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6.4 Varumärkets identitet och image 
 

Enligt Kapferer (2004) är det väldigt riskabelt att ändra namn, kunderna binder samman ett 

välkänt varumärke med mentala associationer och känslor. Ett varumärke är uppbyggt av flera 

komponenter som inte bara kan reduceras till själva namnet. Faktumet är att de flesta 

namnbyten leder till förändringar i marknadsföringsmixen.  

 

Ett varumärkesbyte kan även resultera i att ett företags inarbetade identitet går förlorad. Enligt 

enkätundersökningen upplevde personalen att kunderna inte kände igen sig själva och detta 

kan leda till att de känner sig otrygga. Swedbank har redan bytt namn flera ggr, detta är 

väldigt riskabelt med tanke på att företaget kan få ut ett felaktigt budskap om att de själva är 

osäkra på sin identitet.   

 

 

6.5 Ledningens stöd 
 

Chefsrollen förändras bland annat pga. en allt snabbare omvärldsutveckling (till exempel ökad 

internationalisering, kortare livscykler för produkter och tjänster, snabb teknikutveckling, 

ändrade arbetssätt). Detta ställer krav på chefer att kunna se och förmedla bilden av helheten 

och hantera en kontinuerlig utveckling och förändringsprocess inom det egna ansvarsområdet 

Kapferer (2004). Det är betydelsefullt för kontorschefen att göra medarbetarna medvetna om 

hur nuläget ser ut för hela verksamheten inklusive det egna arbetsområdet. Det är även viktigt 

att kontorschefen medvetandegör medarbetarna om de ständiga förändringarna av 

verksamhetens konkurrensförmåga, samt diskuterar denna framtida utveckling med dem. För 

Swedbanks räkning är det även angeläget att kommunicera ut förändringarna i 

företagsvisionen för att alla ska jobba åt samma riktning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

48 

 

7 Slutsatser och rekommendationer 
I detta kapitel kommer jag att redogöra för mina slutsatser genom att knyta samman hela 

uppsatsens huvuddelar; problem, metod och resultat. Jag ger även rekommendationer till 

Swedbank på hur företaget kan förbättra sin kommunikation med de anställda. 

Sist i detta kapitel presenterar jag egna reflektioner samt ger förslag till vidare forskning.    

 

 

7.1 Sammanfattning av resultatet från djupintervjun och 
enkätundersökningen 
 

7.1.1 Djupintervju med Anders Ragvald 

 

Vid intervjun med varumärkeschefen Anders Ragvald så fick jag en bra bild av hur beslutet 

för att göra ett namnbyte fattades och hur vägen utfördes fram till varumärkets nuvarande 

utseende. Ragvald berättade att det var nödvändigt med ett namnbyte eftersom företaget 

utvidgades globalt. Man tilldelade ansvaret till en kommunikationsstab som fick i uppgift att 

realisera det nya varumärket genom att driva alla delar och processer i utvecklingen. 

Kommunikationsstabens roll har varit att motivera och engagera personalen till att tillföra 

varumärket ett starkt värde samt att ansvara för alla omskyltningar och andra ändringar i 

Swedbanks marknadsföring. 

 

Personalen hade ingen beslutsfattning inför beslutsprocessen, bankens uppgift var istället att 

informera personalen om förändringsprocessens alla delar. Personalen har överlag haft en 

positiv inställning till varumärkesbytet och man har jobbat mycket med att säkerställa att 

personalen förstår den nya visionen. 

 

Anders berättade att Swedbanks värderingar har ändrats. Det nya varumärket skall kopplas 

till; Bra service, trevlig personal samt lättillgänglighet. Ragvald berättade att man kunde lagt 

ner mer tid på personalen, men att detta är en pågående process. Han anser även att man fått 

ihop banken på ett bättre och mer tydligt sätt och uttrycker hans förhoppning om att 

medarbetarna skall känna att de tillhör en och samma organisation 

  

7.1.2 Enkätundersökning 

 

Resultatet från enkätundersökningen gav mig information för att sedan kunna jämföra 

ledningens synsätt med de anställdas. De anställdas tyckte att det var bra att Swedbanks 

ledning beslutade sig för att göra ett namnbyte och majoriteten var nöjda med att det endast 

var ledningen som hade beslutskaft om det hela. Man var nöjda med varumärkets nya logo 

och utformning. 

 

De flesta ansåg att Swedbank hade haft en lyckad varumärkesstrategi. Man ansåg dock att 

förberedelserna inför implementeringen kunde utförts på ett annat vis. Större delen av 

respondenterna ansåg att företagskulturen hade ändrats och majoriteten av dessa tyckte att 

företagskulturen hade ändrats både till det bättre och sämre. Huvudparten tyckte även att detta 

hade skett en positiv värdeförändring av varumärket. De flesta tyckte även att 
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internationaliseringen var den största fördelen som namnbytet bringat. När det gäller identitet 

och image så svarade majoriteten av deltagarna att dessa har förbättrats. 

 

När jag jämförde ålder så kom jag fram till att det är en viss skillnad i uppfattning mellan de 

äldres och yngres bild av varumärkesbytet. Jag hittade en variabel som uppmärksammade mig 

och det var när respondenterna blev tillfrågade om deras åsikter kring det förra varumärket. 

Majoriteten tyckte att ”Föreningssparbanken” var ett starkt varumärke förutom de yngre som 

inte jobbat så länge i banken. Detta kan bero på att det nya namnet passar de yngre mer 

eftersom det är mer ”modernt” eller att det även kan bero på avsaknad av relation till det 

tidigare namnet. 

 

 

7.2 Slutsatser 

 
Efter att ha skrivit denna uppsats har jag verkligen fått en inblick i hur svårt det måste vara att 

välja ett namn till ett företag och hur viktigt det är att man noga tänker igenom alla framtida 

aspekter som kan påverka ditt val. Har man ändå hamnat i en sits där det verkar nödvändigt 

att göra ett namnbyte kan man försäkra sig om att det kommer att innebära en utdragen 

process och stora resurser kommer att fordras. Man måste då börja med att utse en specifik 

kommunikationsgrupp som får ansvaret över varumärkesstrategin. Det är sedan 

kommunikationsgruppens uppgift att upprätta ett fungerande kommunikationssätt med övrig 

personal i företaget. 

 

Sedan har jag även konstaterat hur viktigt det är för företag i allmänhet att ha en tydlig bild av 

sitt varumärke internt. Först då kan man kommunicera ut en enhetlig bild till konsumenterna. 

Vid varumärkesbyten får organisationer oftast en förändrad organisationskultur som i sin tur 

påverkar visionen och målen ett företag arbetar efter. Det är även viktigt med noggranna 

förberedelser inför förändringsarbetet, om detta inte genomförs på ett korrekt sätt kan det leda 

till osäkerhet hos de anställda. Genom en bättre förståelse kring förändringsprocessen och 

vilka faktorer som kommer att ändras i takt med bytet skapas motivationen och engagemanget 

hos den interna organisationen. 

 

Om man jämför ledningens synvinkel med de anställdas så visar det sig att båda är överens 

om att Swedbank haft en relativt lyckad varumärkesstrategi, men att det funnits brister i 

kommunikation mellan kommunikationsstaben och de anställda eftersom det funnits 

osäkerheter kring Swedbanks nya identitet. 

 

De budskap som är viktiga att förmedla är bl.a. syftet bakom varumärkesbytet, på vilket sätt 

organisationen kommer ändra sig samt på vilket sätt dessa interna förändringar kan gynna 

kunderna.  
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7.3 Rekommendationer till företaget 
 

Swedbank är ett framgångsrikt och väletablerat varumärke som i stort kan fortsätta på den 

vägen. Nedan presenterar jag dock några rekommendationer som kan ses över: 

 

 Ta fram tydliga identitets och visionsmål, främst genom att skapa en intern diskussion 

för att fastställa vad man vill kommunicera ut till kunden. 

 Fortsätta med olika marknadsföringsmedel (om resurserna tillåter) detta för att se till 

att det nya varumärket alltid finns i tankarna hos konsumenterna. 

 

 

7.4 Förslag till vidare forskning 
 

Även om denna undersökning har lett till en intressant diskussion så tror jag dock att en 

kvalitativ undersökning utöver enkätundersökningen hade gett en tydligare bild av problemet. 

Man skulle då inrikta sig på att intervjua en fokusgrupp där man intervjuade några anställda 

för att få en mer detaljerad förklaring av deras upplevelser. Ett annat ämne som jag tror att 

man kan forska vidare inom är hur Swedbank kan fortsätta att tillföra varumärket ett starkt 

värde. Ett tredje ämne som kan vara av värde att studera är hur man bäst kommunicerar med 

sina anställda vid ett varumärkesbyte. 
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9. Bilaga 1: Enkätbrev 

 
 

Jag heter Marilda Da Cruz och studerar på Högskolan i Gävle. Jag skriver just nu min 

kandidatuppsats i ämnet marknadsföring och har valt att skriva om Swedbanks 

varumärkesbyte. 

För att min uppsats skall bli så bra som möjligt ber jag nu om er hjälp. 

Då ni själva har varit med om att förmedla det nya varumärkets budskap så skulle jag 

uppskatta om ni ville ta er tid och svara på en enkät som jag har utformat. 

Enkäten tar ca 5-10 min att fylla i och besvara och jag är mycket tacksam för svar så fort som 

möjligt, 

Dock senast fredagen den 3:e april 

 

 

 

 

Syfte 
Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka hur namnbytesprocessen gick till samt få fram hur 

personalen har påverkats av skiftet och hur de hanterar förändringen. 

 

 

 

 

 

 

 

Har ni några frågor eller funderingar så får ni gärna kontakta mig på: 

dacruz_marilda@hotmail.com 

 

 

 

 

Tack på förhand! 

 

Vänliga Hälsningar 

/ Marilda Da Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dacruz_marilda@hotmail.com
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Tack för att Du tar dig tid att svara på denna enkät. Det hjälper mig verkligen för att kunna 

uppnå bästa resultat med min uppsats. 

 

 

Ålder: 

Kön: 

Hur länge har du arbetat i banken?  

 

1. Vad tyckte du om Swedbanks förra varumärke ”Föreningssparbanken”? 

 
(  ) Mycket starkt  
(  ) Ganska starkt 
(  ) Inte alls starkt 
(  ) Ingen åsikt 
 

2. Hur kände du när du fick reda på att ”Föreningssparbanken” skulle göra ett namnbyte? 

 
(  ) Mycket nöjd 
(  ) Ganska nöjd 
(  ) Inte alls nöjd 
(  ) Ingen åsikt 
 

3. Skulle du önska att du hade fått vara med och bestämt om ett ev. varumärkesbyte? ( 

exempelvis genom en undersökning) 

 
(  ) Ja 
(  ) Nej  
 

4.  Vad tycker du om hur ni förbereddes inför förändringsarbetet? 

 
(  ) Mycket väl 
(  ) Ganska väl 
(  ) Inte alls nöjd 
(  ) Ingen åsikt 
 

5. Personalen måste ha haft en viktig roll vid förändringsarbetet, hur tycker du att personalen 

skött det hela? 

 
(  ) Alla har varit engagerade 
(  ) Vissa har varit engagerade 
(  ) Brist på engagemang 
(  ) Ingen åsikt  
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6. Vad tycker du om Swedbanks valda förändringsstrategi? 

 
(  ) Lyckad strategi 
(  ) Lyckad strategi, men med vissa brister 
(  ) Misslyckad strategi 
(  ) Ingen åsikt 
 

7. Har det varit svårt att hantera de nya riktlinjerna som ingått i förändringsprocessen? 

 
(  ) Ja 
(  ) Nej 
 

8. Tycker du att företagskulturen har ändrats? 

 
(  ) Ja 
(  ) Nej 
 

9. Om du svarade JA på föregående fråga, Hur har företagskulturen förändrats? 

 
(  ) Företagskulturen har förbättrats 
(  ) Företagskulturen har försämrats 
 

10. Hur tycker du att varumärkets värde har förändrats? 

 
(  ) Varumärket har ökat i värde 
(  ) Ingen värdeförändring har skett 
(  ) Varumärket har minskat i värde 
(  ) Ingen åsikt 
  

11. Vilka för och nackdelar fann du vid varumärkesbytet? 

 

Fördelar: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Nackdelar: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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12. Vad tycker du om det nya varumärket? 

 

Inte bra   1 (  )     2 (  )     3 (  )     4 (  )     5 (  )     6 (  )     7 (  ) Mycket framgångsrik 

 

 

13. Hur välkänt tror du att Swedbank som varumärke är? 

 

Okänd  1 (  )     2 (  )     3 (  )     4 (  )     5 (  )     6 (  )     7 (  ) Mycket välkänd  

 

 

14. Hur upplever du kvaliteten som varumärket och företaget Swedbank står för? 

 

Dålig kvalitet 1 (  )     2 (  )     3 (  )     4 (  )     5 (  )     6 (  )     7 (  ) Mycket bra kvalitet 

 

15. Tycker du att namnbytet till Swedbank har lett till att företaget fått en bättre image? 

  

(  ) Ja 

(  ) Nej 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://images.google.se/imgres?imgurl=http://www.utvandrarnasvag.se/images/foreningssparbanken.gif&imgrefurl=http://www.utvandrarnasvag.se/sponsorer.htm&usg=__6U0entozJCqfeQ13GRq-q1EoUx0=&h=111&w=112&sz=11&hl=sv&start=4&um=1&tbnid=YldRPpIU4vVCiM:&tbnh=85&tbnw=86&prev=/images?q=f%C3%B6reningssparbanken&hl=sv&sa=N&um=1
http://images.google.se/imgres?imgurl=http://www.qmg.se/blogimages/swedbank.gif&imgrefurl=http://www.qmg.se/foreningssparbanken-byter-namn-till-swedbank/&usg=__2hZZ2vcFBXLQ1CuAUBaSbepvhXk=&h=133&w=451&sz=14&hl=sv&start=3&um=1&tbnid=C64SsXgcub3ZvM:&tbnh=37&tbnw=127&prev=/images?q=f%C3%B6reningssparbanken&hl=sv&sa=N&um=1
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10. Bilaga 2 
 

Intervjufrågor till Anders Ragvald 

 

 
1) Berätta lite kortfattat om dina arbetsuppgifter? 

 
2) Vad var motivet/ bakgrunden till ert namnbyte och varför just Swedbank? 

 
3) Vad är er roll i arbetet med varumärkesbytet? 

 
4) Vad hade ni för tankar om det hela inför processen? 

 
5) Vilka tidigare namn har ni haft? 

 
6) Tycker du att det är taktiskt att byta namn med tanke på att det var rätt så nyligen ni bytte 

namn? 

 
7) Fick personalen vara med och bestämma om huruvida ni skulle byta namn eller inte? 

 
8) Var det svårt att få personalen att acceptera namnbytet? 

 
9) Hur förberedde ni er personal inför förändringsarbetet?’ 

 
10) Personalen måste ha haft en viktig roll i det hela, tycker ni att de skött det bra? På vilket sätt? 

 
11) Hur gick ni tillväga när ni skulle införa det nya namnet? Vilken strategi använde ni? 

 
12) När började arbetet och hur lång tid tog det att utveckla Föreningssparbanken till Swedbank? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


