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Executive Summary 

This thesis will investigate the Brand Equity of Danske Bank. The Brand Equity is, in this 

thesis, defined and used as a term, which is the added value that the brand of Danske Bank 

seems to contribute by the customers. This definition of the term Brand Equity involves a lot 

of underlying variables, which are affected by several brand associations. These brand 

associations are for example perceived product and service quality, differentiation, price as 

well as trust and trustworthiness.  

The main focus of this thesis is to explore and measure these brand associations in relation to 

the private customers of Danske Bank. This is interesting to investigate, as the amount of 

private customers in Danske Bank has been falling since Berlingske revealed that the Estonian 

branch of the bank was involved in a money laundering case. How does the biggest bank in 

Denmark restore and improve their Brand Equity in the Danish private customers’ mind? This 

question is examined by producing a conceptual model for the Brand Equity of the company. 

This conceptual model will at first be created based on qualitative data, where it afterwards 

will be statistically tested via quantitative data created through a questionnaire survey. The 

results of the statistical test showed that Danske Bank mainly should focus on increasing the 

performance of the brand association trust and trustworthiness as well as differentiation. 

Further, the results of the statistical test presented that emotional brand evaluations have 

most influence on Brand Equity.  

This conclusion, however, was the opposite of what previous studies have shown. Emotional 

brand evaluations are increased by affecting its underlying brand associations, where the 

brand association trust and trustworthiness as well as differentiation are among these. The 

results also divided some of the private customers from the questionnaire survey into three 

segments, which are different compared to their age and current relationship to Danske Bank 

as well as their attitudes regarding the company. Based on the segments, some strategic 

recommendations could be made, which at first is of a general strategic nature, where 

subsequently specific recommendations for each segment are formed. The general strategic 

recommendations suggest that Danske Bank should reallocate their resources and focus on 

trust and trustworthiness as well as differentiation, as it should lead to an increased Brand 

Equity for those segments that have negative attitudes to Danske Bank.  

 



Marie Lilienthal Heitmann Kandidatafhandling 15. maj 2019 
Emilie Lykke Andersen Cand.merc. EMF Copenhagen Business School 
 

Side 3 af 248 
 

Indholdsfortegnelse 

Executive Summary ................................................................................................................................................... 2 

1. Indledning ........................................................................................................................................................... 9 

2. Problemformulering ...................................................................................................................................... 10 

2.1. Underspørgsmål ...................................................................................................................................... 10 

3. Afgrænsning...................................................................................................................................................... 11 

4. Struktur .............................................................................................................................................................. 12 

5. Videnskabsteoretisk perspektiv ............................................................................................................... 13 

5.1. Ontologiske konsekvenser .................................................................................................................. 14 

5.2. Epistemologiske konsekvenser ......................................................................................................... 15 

5.3. Metodologiske konsekvenser ............................................................................................................ 15 

6. Undersøgelsesdesign..................................................................................................................................... 16 

6.1. Teorivalg .................................................................................................................................................... 16 

6.2. Sekundær dataindsamling .................................................................................................................. 16 

6.3. Primær dataindsamling........................................................................................................................ 17 

6.3.1. Kvalitative undersøgelsesmetoder ......................................................................................... 17 

6.3.2. Kvantitative undersøgelsesmetoder ...................................................................................... 18 

7. Litteraturgennemgang .................................................................................................................................. 19 

7.1. Brandteori ................................................................................................................................................. 19 

7.1.1 Brand ........................................................................................................................................................ 20 

7.1.2. Brand Equity ......................................................................................................................................... 20 

7.2. Målemetoder ............................................................................................................................................ 21 

7.2.1. Aaker: Brand Equity ...................................................................................................................... 21 

7.2.2. Keller: Customer-based Brand Equity ................................................................................... 22 

7.2.3. Berry: A Service-branding Model ............................................................................................ 24 

7.2.4. Martensen & Grønholdt: Customer-based Brand Equity Model .................................. 25 

7.3. Opsummering ........................................................................................................................................... 26 

7.4. Valg af målemodel .................................................................................................................................. 27 

7.5. Begrebsafklaring og forholdet mellem variablene i den valgte CBBE-model ................. 27 

7.5.1. Brandassociationer ....................................................................................................................... 27 

7.5.2. Definition af rationelle brandevalueringer .......................................................................... 30 

7.5.3. Definition af følelsesmæssige brandevalueringer ............................................................. 31 

7.5.4. Definition af relationen mellem kunde og brand .............................................................. 32 



Marie Lilienthal Heitmann Kandidatafhandling 15. maj 2019 
Emilie Lykke Andersen Cand.merc. EMF Copenhagen Business School 
 

Side 4 af 248 
 

7.6. Sociale Mediers påvirkning ................................................................................................................. 33 

7.6.1. WOM og eWOM ............................................................................................................................... 34 

7.6.2. Kundeklager ..................................................................................................................................... 35 

7.6.3. Shitstorm ........................................................................................................................................... 36 

8. Udvikling af referenceramme .................................................................................................................... 36 

9. Casebeskrivelse ............................................................................................................................................... 38 

9.1. Danske Banks Brand Equity før sagen om hvidvaskning ........................................................ 38 

9.1.1. Forbehold .......................................................................................................................................... 40 

10. Kvalitativ analyse ........................................................................................................................................ 41 

10.1. Gadeinterviews ................................................................................................................................... 41 

10.1.1. Operationalisering af gadeinterviews ............................................................................... 42 

10.1.2. Resultater fra gadeinterviews .............................................................................................. 42 

10.2. Fokusgruppeinterview ..................................................................................................................... 43 

10.2.1. Respondenterne ......................................................................................................................... 43 

10.2.2. Operationalisering af fokusgruppeinterview ................................................................. 44 

10.2.3. Resultater fra fokusgruppeinterview ................................................................................ 45 

10.3. Delkonklusion: Kvalitativ analyse ............................................................................................... 50 

11. Revideret model .......................................................................................................................................... 51 

12. Opstilling af hypoteser .............................................................................................................................. 52 

13. Dataindsamling ............................................................................................................................................ 54 

13.1. Spørgeskema ........................................................................................................................................ 54 

13.2. Måling ..................................................................................................................................................... 54 

13.3. Operationalisering ............................................................................................................................. 54 

13.3.1. Produktkvalitet........................................................................................................................... 55 

13.3.2. Servicekvalitet ............................................................................................................................ 55 

13.3.3. Pris .................................................................................................................................................. 56 

13.3.4. Differentiering ............................................................................................................................ 56 

13.3.5. Opfyldelse af løfte ...................................................................................................................... 56 

13.3.6. Tillid og troværdighed ............................................................................................................. 57 

13.3.7. Sociale medier ............................................................................................................................. 57 

13.3.8. Hvidvaskningssagen ................................................................................................................. 58 

13.3.9. Rational brandevaluering ....................................................................................................... 58 

13.3.10. Følelsesmæssig brandevaluering ........................................................................................ 58 



Marie Lilienthal Heitmann Kandidatafhandling 15. maj 2019 
Emilie Lykke Andersen Cand.merc. EMF Copenhagen Business School 
 

Side 5 af 248 
 

13.3.11. Brand Equity ................................................................................................................................ 59 

13.4. Reliabilitet og validitet ..................................................................................................................... 59 

13.5. Pilottest .................................................................................................................................................. 60 

14. Kvantitativ analyse ..................................................................................................................................... 60 

14.1. Dataoverblik ......................................................................................................................................... 61 

14.1.1. Yderligere kritik af spørgeskemaet .................................................................................... 62 

14.1.2. Dataforberedelse ....................................................................................................................... 62 

14.1.3. Frekvenstabeller ........................................................................................................................ 62 

14.1.4. Krydstabeller ............................................................................................................................... 64 

14.2. Faktoranalyse ...................................................................................................................................... 68 

14.2.1. Den eksplorative tilgang ......................................................................................................... 69 

14.2.2. Den konfirmative tilgang ........................................................................................................ 71 

14.2.3. Faktoranalysens resultat ........................................................................................................ 73 

14.3. Partiel Least Square........................................................................................................................... 74 

14.3.1. Konfirmativ faktoranalyse ..................................................................................................... 75 

14.3.2. Multipel regression: Sammenhænge i den strukturelle model ............................... 77 

14.4. Be-/afkræftelse af hypoteser efter PLS ..................................................................................... 81 

15. Udvikling af prioriteringskort ................................................................................................................ 82 

16. Sammenligning med Martensen og Grønholdts (2010) resultater ......................................... 84 

17. Tillid til banksektoren ............................................................................................................................... 85 

17.1. Shitstorm ............................................................................................................................................... 89 

18. Segmentering ................................................................................................................................................ 90 

18.1. Dannelse af segmenter ..................................................................................................................... 90 

18.2. Fortolkning og diskussion af segmenterne .............................................................................. 94 

18.2.1. Segment 1: Tilfredse nuværende privatkunder ............................................................ 96 

18.2.2. Segment 2: Splittede nuværende privatkunder ............................................................ 97 

18.2.3. Segment 3: Negative tidligere privatkunder ................................................................... 97 

19. Be/afkræftelse af hypotese efter segmentering ............................................................................. 98 

19.1. Hypotese 20: Negativ eWOM ......................................................................................................... 98 

19.2. Hypotese 21: Bankrådgiverens indflydelse på de ældre .................................................... 99 

19.3. Hypotese 22: Hvidvaskningssagen har haft en større effekt på de ældre ................. 100 

20. Anbefalinger ............................................................................................................................................... 101 

20.1. Strategiske anbefalinger ............................................................................................................... 101 



Marie Lilienthal Heitmann Kandidatafhandling 15. maj 2019 
Emilie Lykke Andersen Cand.merc. EMF Copenhagen Business School 
 

Side 6 af 248 
 

20.2. Specifikke anbefalinger ................................................................................................................. 103 

20.2.1. Segment 1 .................................................................................................................................. 105 

20.2.2. Segment 2 .................................................................................................................................. 106 

20.2.3. Segment 3 .................................................................................................................................. 107 

20.3. Delkonklusion: Anbefalinger ...................................................................................................... 108 

21. Konklusion .................................................................................................................................................. 110 

22. Perspektivering ........................................................................................................................................ 112 

22.1. Begrænsninger relateret til undersøgelsen .......................................................................... 112 

22.2. Alternative problemstillinger ..................................................................................................... 112 

23. Litteraturliste ............................................................................................................................................ 114 

23.1. Bøger .................................................................................................................................................... 114 

23.2. Artikler ................................................................................................................................................ 114 

23.3. Hjemmesider ..................................................................................................................................... 117 

23.4. Rapporter ........................................................................................................................................... 118 

24. Bilag ............................................................................................................................................................... 119 

 

 
  



Marie Lilienthal Heitmann Kandidatafhandling 15. maj 2019 
Emilie Lykke Andersen Cand.merc. EMF Copenhagen Business School 
 

Side 7 af 248 
 

Figuroversigt 

Figur 1: Afhandlingens struktur (Egen tilvirkning) .................................................................................... 12 

Figur 2: Brand Equity-model (Aaker, 1991) .................................................................................................. 22 

Figur 3: Kellers Brand Equity-model (Keller, 2008) .................................................................................. 23 

Figur 4: Berrys Brand Equity-model (Berry, 2000) .................................................................................... 24 

Figur 5: Customer-Based Brand Equity-model (Martensen & Grønholdt, 2003) ........................... 25 

Figur 6: Referenceramme (Egen tilvirkning) ................................................................................................ 37 

Figur 7: Prioriteringskort (Martensen & Grønholdt, 2010) .................................................................... 39 

Figur 8: Revideret model (Egen tilvirkning) ................................................................................................. 52 

Figur 9: Dataoverblik .............................................................................................................................................. 61 

Figur 10: Den endelige strukturelle model (Egen tilvirkning) ............................................................... 80 

Figur 11: Prioriteringskort for Brand Equity ................................................................................................ 83 

Figur 12: Overblik over tilfredshed i bankbranchen (EPSI Denmark, 2018) ................................... 88 

Figur 13: Overblik over antal klynger (Egen tilvirkning) ......................................................................... 91 

 

Tabeloversigt 

Tabel 1: Opsummering af Brand Equity-modeller (Egen tilvirkning) ................................................. 26 

Tabel 2: Overblik over respondenter til fokusgruppeinterview (Egen tilvirkning) ...................... 44 

Tabel 3: Hypoteser inden dataindsamling (Egen tilvirkning) ................................................................ 53 

Tabel 4: Spørgsmål til ’Opfattet produktkvalitet’ (Egen tilvirkning) ................................................... 55 

Tabel 5: Spørgsmål til ’Opfattet servicekvalitet’ (Egen tilvirkning) ..................................................... 56 

Tabel 6: Spørgsmål til ’Pris’ (Egen tilvirkning) ............................................................................................ 56 

Tabel 7: Spørgsmål til ’Differentiering’ (Egen tilvirkning) ...................................................................... 56 

Tabel 8: Spørgsmål til ’Opfyldelse af løfter’ (Egen tilvirkning) .............................................................. 57 

Tabel 9: Spørgsmål til ’Tillid og troværdighed’ (Egen tilvirkning) ....................................................... 57 

Tabel 10: Spørgsmål til ’Sociale medier’ (Egen tilvirkning) .................................................................... 57 

Tabel 11: Spørgsmål til ’Hvidvaskningssagen’ (Egen tilvirkning) ........................................................ 58 

Tabel 12: Spørgsmål til ‘Rationel brandevaluering’ (Egen tilvirkning) .............................................. 58 

Tabel 13: Spørgsmål til ‘Følelsesmæssige brandevaluering’ (Egen tilvirkning) ............................. 59 

Tabel 14: Spørgsmål til ’Brand Equity’ (Egen tilvirkning) ....................................................................... 59 

Tabel 15: Case Processing Summary ................................................................................................................ 65 

Tabel 16: Chi-Square Tests for sammenhængen ......................................................................................... 66 

Tabel 17: Symmetric Measures .......................................................................................................................... 66 



Marie Lilienthal Heitmann Kandidatafhandling 15. maj 2019 
Emilie Lykke Andersen Cand.merc. EMF Copenhagen Business School 
 

Side 8 af 248 
 

Tabel 18: KMO og Bartlett's test for 8-faktorløsningen ............................................................................ 70 

Tabel 19: Cronbach's alpha for produktkvalitet .......................................................................................... 71 

Tabel 20: Overblik over reliabilitetsanalyse ................................................................................................. 72 

Tabel 21: Resultat af faktoranalysen (Egen tilvirkning) ........................................................................... 73 

Tabel 22: Hypoteser hørende til 'Personlig service' (Egen tilvirkning) ............................................. 74 

Tabel 23: Faktorernes samlede effekt (Egen tilvirkning) ........................................................................ 81 

Tabel 24: Oversigt over be-/afkræftede hypoteser .................................................................................... 82 

Tabel 25: Performanceindeks for de latente variable ............................................................................... 82 

Tabel 26: Oversigt over respondenternes tiltro .......................................................................................... 86 

Tabel 27: Frekvenstabel omhandlende tiltro til den finansielle branche .......................................... 86 

Tabel 28: Frekvenstabel omhandlende tiltro til Danske Bank ............................................................... 87 

Tabel 29: Frekvenstabel omhandlende tiltro efter hvidvaskningssagen ........................................... 87 

Tabel 30: Seksklyngeløsning ............................................................................................................................... 92 

Tabel 31: Treklyngeløsning.................................................................................................................................. 92 

Tabel 32: Fireklyngeløsning ................................................................................................................................ 93 

Tabel 33: Femklyngeløsning ................................................................................................................................ 93 

Tabel 34: Overblik over segmenternes holdning til 'Differentiering' og 'Tillid' .............................. 94 

Tabel 35: Overblik over segmenterne .............................................................................................................. 95 

Tabel 36: Overblik over segmenternes holdning til de øvrige brandassociationer ....................... 95 

Tabel 37: Gennemsnitlig alder i klyngerne .................................................................................................... 99 

Tabel 38: Performance på 'Personlig service' for segmenterne ......................................................... 100 

Tabel 39: Variablenes ressourceallokering (Egen tilpasning) ............................................................ 102 

  



Marie Lilienthal Heitmann Kandidatafhandling 15. maj 2019 
Emilie Lykke Andersen Cand.merc. EMF Copenhagen Business School 
 

Side 9 af 248 
 

1. Indledning 

Det har længe været almindelig kendt, at gode marketingsevner er nødvendige i skabelsen af 

en indtjeningsmæssig succesfuld virksomhed. Dog er interessen for kundeloyalitet et 

forholdsvist nyt fænomen, som i dag betragtes som opskriften på en øget indtjening 

(Jacobsen, 2015, s. 11). Det er af den grund vigtigt for virksomheder at have et stort indblik i 

forbrugernes adfærd, hvis de har intentioner om at øge væksten samt forøge deres 

konkurrenceevne, således at de kan blive en stor aktør på det pågældende marked. Det er 

netop denne forbrugeradfærd, som virksomheder i disse år forsøger at identificere for at 

skabe et forhold til deres forbrugere, hvorved de skaber et indbyrdes afhængighedsforhold. 

En måde, hvorpå virksomheder kan skabe dette forhold til deres forbrugere, er via deres 

brand, som associeres med deres produkter. Dette skyldes, at grundet verden bliver mere og 

mere kompliceret, så har forbrugerne en kortere betænkningstid i forhold til at købe 

produkter, hvorved en virksomheds brand kan påvirke forbrugernes adfærd og gøre denne 

købsbeslutning hurtigere (Hansen, 2012). Netop at opretholde en god association til 

virksomhedens brand, har Danske Bank været udfordret på, efter Berlingske i foråret 2017 

afslører, at der i bankens estiske filial er indgået et højt antal mistænkelige transaktioner af 

millionstørrelse (Lund et al., 2018a). De mange og store transaktioner mistænkes at stamme 

fra kriminel hvidvaskning, og det at Ruslands præsident, Vladimir Putin, samt Ruslands egen 

efterretningstjeneste har hvidvasket store beløb gennem banken (Lund et al., 2018b).  

Efter påbud fra det estiske finanstilsyn lukker Danske Bank alle deres aktiviteter i hele 

Baltikum og Rusland i februar 2019, men det antages, at Danske Bank har tjent 1,5 milliarder 

kroner på de mistænkelige overførsler i Estland (Lund et al., 2018a). Det danske 

bagmandspoliti har indledt en strafferetlig undersøgelse af Danske Bank, som endnu ikke er 

afsluttet. 26 ansatte i den estiske filial er blevet politianmeldt, mens Danske Bank internt 

frikendte hele den danske ledelse for ethvert juridisk ansvar. Kort efter blev både Danske 

Banks topchef Thomas Borgen og bestyrelsesformand, Ole Andersen, fritstillet fra deres 

poster for at genoprette tilliden hos bankens interessenter og dermed skabe ro omkring 

Danske Bank. Efterfølgende sigtes ti ledende medarbejdere, herunder Thomas Borgen, af 

bagmandspolitiet i sagen om hvidvask i bankens estiske filial (Hansen & Mortensen, 2019). 

Til trods alt dette ser det ikke ud til, at det kommer til at koste banken deres kunder, idet kun 

11.000 privatkunder, svarende til 0,8 %, har skiftet bank siden september 2017 (Andersen, 
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2019). Selvom tallet lyder af mange er det ”(…) overordnet set et relativt mindre tal i forhold til 

det, man kunne forvente med den massive negative dækning og den omtale, der har været af 

Danske Bank” påpeger Per Hansen, investeringsøkonom i Nordnet (Andersen, 2019). Selv om 

langt de fleste kunder altså vælger at blive i Danske Bank, er 11.000 privatkunder dog stadig 

et tab, der gør ondt – selv på en bank af Danske Banks størrelse. Det skyldes, at det kun er i 

yderst sjældne tilfælde at samme bankkunde kommer tilbage inden for en syvårig periode, 

ligesom det er dyrt at få en ny kunde grundet tid til etablering (Andersen, 2019). Der er stadig 

stor utilfredshed blandt befolkningen, og Danske Bank kan ikke tåle mere negativ omtale. Så 

selvom banken er glade for, at der ikke er flere af deres kunder som har skiftet bank, er krisen 

ikke overstået, og det vil tage flere år at komme af med en sådan sag (Andersen, 2019). 

2. Problemformulering 

Til at afdække udfordringen i forbindelse med opretholdelsen af gode brandassociationer til 

Danske Bank, blandt deres nuværende og tidligere kunder, er nedenstående 

problemformulering udarbejdet. Dennes fokus er at undersøge hvilke associationer, der har 

en effekt på den opfattede værdi af Danske Banks brand samt undersøge, hvilken effekt 

hvidvaskningssagen har haft for brandet. I relation til dette vil afhandlingens 

problemformulering være som følgende: 

 Hvordan kan Danske Bank forbedre den opfattede værdi af dets brand blandt de danske 

privatkunder efter hvidvaskningssagen? 

2.1. Underspørgsmål 

Afhandlingens problemformulering besvares ved hjælp af nedenstående underspørgsmål: 

 Hvordan var den opfattede værdi af Danske Banks brand før hvidvaskningssagen? 

 Hvilke brandassociationer påvirker privatkundernes opfattelse af Danske Banks brand? 

 Hvor meget påvirker hver af de forskellige brandassociationer Danske Banks brand? 

 Hvilken effekt har hvidvaskningssagen haft på den opfattede værdi af Danske Bank? 

 Hvorfor vælger nogle privatkunder at skifte bank som konsekvens af hvidvaskningssagen? 

 Hvad bør Danske Banks indsatsområde være for at øge deres opfattede brandværdi blandt 

danske privatkunder? 
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3. Afgrænsning 

Dette afsnit har til formål at redegøre for de afgrænsninger, som er foretaget i forbindelse 

med afhandlingens tilblivelse. Disse afgrænsninger er foretaget for at kunne skabe en 

fyldestgørende og fokuseret besvarelse inden for den valgte problematik med udgangspunkt i 

de ressourcer, som der er til rådighed. 

På trods af at Danske Bank har en række filialer i andre lande, afgrænses projektet til det 

danske marked, hvilket også har den konsekvens, at banken kun bliver vurderet ud fra de 

danske privatkunders holdninger.  

I relation til problemformuleringen vil afhandlingen udelukkende fokusere på måling af 

Danske Banks opfattede brandværdi blandt privatkunder i relation til business-to-consumer-

interaktioner, hvorfor der afgrænses fra at undersøge business-to-business-interaktioner, 

som i dette tilfælde eksempelvis indebærer Danske Bank Erhverv. Dermed afgrænser 

afhandlingen sig også fra at undersøge den opfattede brandværdi fra andre grupper af 

interessenter såsom ansatte, bestyrelsen, aktionærerne og konkurrenterne.  

I vurderingen af Danske Banks overordnede brand spiller en lang række parametre ind. For at 

zoome ind på, hvorledes Danske Bank bør prioritere deres ressourcer og agere på et meget 

konkurrencepræget marked fremover i et brand-hensigtsmæssigt perspektiv, vil det kræve 

dybdegående analyser af de nærmeste konkurrenter for at belyse eventuelle ligheder og 

forskelligheder. Denne afhandling afgrænser sig dog fra en sådan analyse.  

Værdien af et brand kan opgøres ved hjælp af forskellige metoder og forskellige områder 

inden for økonomi. I denne opgave afgrænser vi os fra at estimere en finansiel værdi for 

Danske Banks brand, men vi benytter os af estimeringer af denne værdi fra sekundær 

litteratur. I dette projekt beskæftiger vi os med brandets betydning for forbrugerne, hvilken 

opfattelse de har af brandet, og hvordan denne viden kan påvirkes og udnyttes. 
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4. Struktur 

Dette afsnit har til formål at redegøre for afhandlingens struktur. Dette foretages ved brug af 

en læsevejledning samt en dertilhørende illustration (Figur 1), som er illustreret nedenfor. 

 

Figur 1: Afhandlingens struktur (Egen tilvirkning) 
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Problemformuleringen indeholder en kort skitsering af det overordnede problem, som 

afhandlingen ved brug af seks underspørgsmål har til formål at undersøge. 

Problemformuleringen er blevet skabt ud fra et beskrivende aspekt, således at den kan 

undersøge specifikke sammenhænge mellem begreber, der er blevet nøje udvalgt til 

afhandlingen. Derudover indeholder dette punkt også afgrænsningen og metodeafsnittet, som 

har til formål at gøre afhandlingen konkret samt at redegøre for afhandlingens 

undersøgelsesdesign, herunder valg af teori og empiri.  

Teoriafsnittet indeholder afhandlingens referenceramme, som i dette tilfælde udvikles ved at 

gennemgå samt definere relevante teorier i relation til problemformuleringen.  

I analyseafsnittet benyttes en eksplorativ tilgang til frembringelse af resultater i den 

kvalitative analyse. Disse resultater har til formål at identificere konkrete brandassociationer 

og derved udvikle hypoteser. Hypoteserne testes herefter i den kvantitative analyse, hvis 

tilgang dermed bliver konfirmativ. 

På baggrund af den ovenstående analyse udstedes en række anbefalinger, hvilket vil være af 

normativ karakter. Disse har til formål at belyse konkrete brandassociationer, som Danske 

Bank bør justere i arbejdet på, at forbedre opfattelsen af brandet.  

Diskussionsafsnittet indeholder de begrænsninger som undersøgelsen er stødt på, hvorvidt 

der kan være alternative forklaringer på resultaterne samt anbefalinger til fremtidige 

lignende undersøgelser. Herefter konkluderes der på afhandlingen og undersøgelsens 

resultater til besvarelse af problemformuleringen opsummeres. 

5. Videnskabsteoretisk perspektiv 

Inden for det videnskabsteoretiske perspektiv har valget af paradigme en essentiel betydning 

for måden hvorpå forskningsprocessen i afhandlingen struktureres, idet måden viden til 

denne afhandling opnås, og hvordan den opfattes er differentieret i forhold til de enkelte 

paradigmer (Kuhn, 1973). Ifølge Guba (1990) karakteriseres et paradigme som et sæt af 

værdier, der styrer ens handlinger, hvorved valget af paradigme af den grund har en effekt på 

ontologien, epistemologien og metodologien, som henholdsvis er hvordan virkeligheden 

opfattes, hvordan virkeligheden beskues samt hvordan viden om virkeligheden undersøges 

(Nygaard, 2005).  
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Ved at reflektere over valget af paradigme i afhandlingen opnås en viden omkring en mulig 

ændring i valget af i den metodiske tilgang til indsamlingen af empiri. Dette skyldes, at 

afhandlingens problemformulering ikke kan besvares udelukkende ved at anvende et 

specifikt paradigme, hvorfor viden til denne afhandling er nødsaget til at blive dannet ud fra 

forskellige anskuelser. Primært anvendes det neo-positivistiske paradigme i afhandlingen, 

men i løbet af afhandlingen, hvor viden bliver dannet, opfattes virkeligheden gennem det 

socialkonstruktivistiske paradigme. I de følgende afsnit redegøres der for, hvilken effekt 

valget af paradigmet har på de ontologiske, epistemologiske og metodologiske aspekter.    

5.1. Ontologiske konsekvenser 

Det ontologiske aspekt i afhandlingen er med til at vise, hvordan virkeligheden opfattes 

(Voxted, 2006). Det neo-positivistiske paradigme anvendes, idet vi som undersøgere tror på, 

at der eksisterer en virkelighed, men vi må samtidig erkende, at indsamlingen af data og 

fortolkningerne derpå ikke kan dannes fuldkommen objektivt og derfor må være et ideal, men 

derimod være påvirket af os som undersøgere i form af vores egne holdninger og værdier 

(Nygaard, 2005).  

Afhandlingens fokus er at finde frem til de mest betydningsfulde brandassociationer i forhold 

til måling af brandets opfattede værdi. Alle brandassociationerne for Danske Bank kan dog 

ikke identificeres ved den neo-positivistiske tilgang, idet sådan en kvantificering 

nødvendiggør flere ressourcer, som er uden for afhandlingens afgrænsning. Af den grund sker 

der også en ændring til en socialkonstruktivistisk tilgang, hvor virkeligheden opfattes 

relativistisk ved at finde frem til de brandassociationer, kunderne tillægger størst værdi for 

derved at danne viden til den kvantitative analyse (Nygaard, 2005).   

Når det socialkonstruktivistiske paradigme anvendes, bliver virkeligheden opfattet subjektivt, 

hvor sociale konstruktioner bliver skabt ved interaktioner mellem de undersøgte, 

undersøgeren og selve det undersøgte (Voxted, 2006). Idet denne tilgang anvendes i form af 

en relativistisk opfattelse af virkeligheden, vil den dannede viden kun være til stede for den 

bestemte gruppe af individer som undersøges, idet virkeligheden ikke fortolkes på samme 

måde af alle individer, hvorved der derfor vil eksistere flere af disse (Nygaard, 2005). 

Denne effekt af det ontologiske aspekt har indflydelse på både det epistemologiske og 

metodologiske aspekt.  
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5.2. Epistemologiske konsekvenser 

Det ontologiske aspekt, i forhold til hvordan virkeligheden opfattes, har betydning for det 

epistemologiske aspekt, idet dette påvirker, hvordan virkeligheden beskues (Voxted, 2006).  

Ved det neo-positivistiske paradigme søges der efter at være så objektiv som muligt for at 

komme så tæt på den reelle virksomhed. Dog erkendes det ved det neo-positivistiske 

paradigme, at det ikke er muligt at komme frem til den reelle virkelighed, da denne 

virkelighed bliver beskuet ud fra en modificeret objektivitet (Nygaard, 2005). Af den grund vil 

afhandlingens konklusioner kun være indikationer på den reelle virkelighed, eller hvordan 

den reelt ser ud.  

Ved anvendelse af det socialkonstruktivistiske paradigme vides det, at det ikke er muligt at 

være objektiv, hvorved os som undersøgere, de undersøgte og det undersøgte påvirker 

afhandlingens konklusioner (Nygaard, 2005). Af den grund bliver virkeligheden beskuet ud 

fra og vil være præget af undersøgerens subjektivitet.  

5.3. Metodologiske konsekvenser 

Det metodologiske aspekt, i forhold til hvordan viden om virkeligheden undersøges, bliver 

påvirket af valget af paradigmet. Primært søges der efter en kvantificering af data, der søger 

efter at betragte virkeligheden så objektivt som muligt, hvilket gøres ved hjælp af det neo-

positivistiske paradigme (Voxted, 2006). Dette gøres ved en spørgeskemaundersøgelse, hvor 

data indsamles og derved kvantificerer disse, som derefter fortolkes med en modificeret 

objektivitet for at betragte den reelle virksomhed så objektivt, som os undersøgere er i stand 

til (Voxted, 2006).  

For at kunne foretage denne kvantitative analyse benyttes først kvalitative analyser i form af 

fokusgruppe- og gadeinterviews til at give input til denne, og fortolkninger af disse anvender 

metodologien for det socialkonstruktivistiske paradigme (Nygaard, 2005). Af den grund 

erkendes det, at kvantificeringen af målevariablene for Danske Banks opfattede værdi, bliver 

dannet og præget af en hvis subjektivitet fra den kvalitative analyse. Dette sker både i forhold 

til respondenternes subjektivitet fra de gennemførte fokusgruppe- og gadeinterviews, og 

hvordan resultaterne af disse kvalitative analyser fortolkes af os som undersøgere (Voxted, 

2006).  
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6. Undersøgelsesdesign 

Dette afsnit har til formål at redegøre for afhandlingens metodiske tilgang. Den metodiske 

fremgangsmåde har inspiration i ’Marketing Research’-processen som udgøres af seks trin, og 

er henholdsvis: Definition af et problem, valg af metode, valg af referenceramme, 

dataindsamling, dataanalyse og konklusion resultater (Malhotra et al., 2017, s. 9-12).  

6.1. Teorivalg 

For at kunne besvare den opstillede problemformulering redegøres først for forskellige Brand 

Equity-modeller, for på den baggrund at kunne danne et valg af en specifik Brand Equity-

model. Denne model har til formål at identificere de brandassociationer, som skaber værdi for 

privatkunderne i Danske Bank samt måle dette op imod brandevalueringerne samt Brand 

Equity. Teorigrundlaget for afhandlingen er Malhotra et al. (2017) samt Martensen og 

Grønholt (2003 og 2010). 

6.2. Sekundær dataindsamling 

Dette afsnit har til formål at redegøre for afhandlingens tilgang til den sekundære 

dataindsamling. Afhandlingens sekundære data består hovedsageligt af lærebøger og 

videnskabelige artikler, hvilket har til formål at redegøre for den valgte referenceramme. 

Selvom der er benyttet en stor mængde af artikler, benyttes især to artikler af Martensen og 

Grønholdt (2003 og 2010). Der vil desuden også indgå sekundære eksisterende datakilder, 

der er udarbejdet af andre end afhandlingens forfattere, men i stedet af bureauer og 

mediehuse. Disse vil hovedsageligt bestå af artikler, hjemmesider og årsrapporter, der skal 

bidrage med information casen samt nuværende strategier og tal (Andersen, 2014, s. 136-

137). En stor del af de anvendte kilder i projektet er desuden sekundære i form af 

årsrapporter udarbejdet af Danske Bank selv. Dette data kan være forvrænget af udgiverne, 

både i negativ og positiv forstand. Interne udgivelser kan være præget i en positiv retning, 

mens eksterne udgivelser fra mediehuse og bureauer kan have en negativ tendens, da det ofte 

kan være, at læsere bliver drevet af sensationer, som fascinerer eller chokerer. Derudover 

fungerer afhandlingens sekundære data også som inspiration i forhold til den metodiske 

tilgang til indsamlingen af de primære data samt til sammenligning af tilsvarende tidligere 

undersøgelser omhandlende Danske Bank. Sekundære data er udarbejdet med et andet 

formål end denne afhandlings, hvilket kan udfordre analysens reliabilitet, hvorfor der også 

anvendes primært data. 
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6.3. Primær dataindsamling 

Dette afsnit har til formål at redegøre for afhandlingens tilgang til den primære 

dataindsamling og er inddelt i kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder.  

6.3.1. Kvalitative undersøgelsesmetoder 

Den kvalitative undersøgelse har til formål at skabe baggrundsmaterialet for udviklingen af de 

hypoteser, der i kontekst med den oprindelige referenceramme testes i den kvantitative 

analyse. Dette gøres ved at identificere de brandassociationer som respondenterne tillægger 

værdi, hvilket benyttes i en revidering af referencerammen, som udgør afhandlingens 

målemodel. Den kvalitative undersøgelse indledes med en række gadeinterviews, som skal 

danne baggrund for det efterfølgende fokusgruppeinterview, idet der herigennem bekræftes 

og identificeres en række brandassociationer. 

Fokusgruppeinterviewet har til formål at udvikle hypoteser for den primære dataindsamling. 

Dette gøres ved at indlede interviewet bredest muligt med en åben debat omkring holdningen 

til Danske Bank samt de forventninger, som de enkelte respondenter har til banken. Herefter 

indsnævres spørgsmålene til at omhandle de konkrete samt på forhånd definerede 

brandassociationer, som blev identificeret i litteraturgennemgangen og ved de 

indledningsvise gadeinterviews. 

Fokusgruppeinterviewet har til formål at få en rullende samtale med respondenterne, hvilket 

skaber åbenhed og bredde. Løbende vil konteksten blive konkretiseret og der vil blive sat 

spørgsmålstegn samt stillet uddybende spørgsmål til respondenternes holdninger og udsagn, 

hvilket i sidste ende har til formål at skabe en tragtstruktur. 

Gruppen af respondenter er sammensat af nuværende og tidligere danske privatkunder hos 

Danske Bank i forskellige aldre, hvilket er relevant for afhandlingens formål. Dog er 

repræsentativiteten udfordret af, at deltagerne er fra eget netværk, da dette viste sig 

nødvendigt. 

6.3.1.1. Fordele 

Ved et fokusgruppeinterview er det muligt at skabe en synergieffekt i langt højere grad end 

ved et individuelt niveau, hvilket skaber indsigt og ny information (Andersen, 2014, s. 155). 

De forskellige informationer blandt respondenterne skaber en kædereaktion, idet én 
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respondents indsigt kan inspirere de øvrige til enten at melde sig enige eller uenige. En 

fokusgruppe kan således skabe en vis tryghed blandt respondenterne, da det her er muligt at 

møde holdninger magen til ens egne, hvilket styrker ens mod til at udtale sig (Andersen, 2014, 

s. 156). Ligesom at man respondenterne kan få en tænkepause mens de øvrige respondenter 

snakker, som man ikke ville have fået hvis der var tale om et dybdegående interview. 

Rent praktisk er der desuden en vis fleksibilitet samt tidsbesparelse, idet flere respondenter 

interviewes samtidigt (Andersen, 2014, s. 155) 

6.3.1.2. Ulemper 

Der kan forekomme risiko for gruppebias, hvilket kommer til udtryk ved, at en enkelt deltager 

bliver overrumplet af de øvrige deltagere, så der ikke er plads til den enkelte deltagers 

personlige fortællinger. Ligeledes kan nogle respondenter føle det ubehageligt at ytre stærke 

personlige samt afvigende holdninger fra de andre deltagere, hvor nogle deltagere dertil kan 

virke dominerende over for letpåvirkelige deltagere, således at resultatet af interviewet 

primært bliver påvirket af disse ivrige respondenters holdninger (Andersen, 2014, s. 156). 

Rent praktisk kan det være svært at koordinere et fokusgruppeinterview, både i forhold til at 

få kontakt med interessante respondenter og arrangere en dag, hvor alle har mulighed for at 

deltage (Andersen, 2014, s. 155). 

6.3.2. Kvantitative undersøgelsesmetoder 

Den kvantitative undersøgelse har til formål at teste de hypoteser som er udviklet på 

baggrund af det valgte teori samt den ovenstående kvalitative undersøgelse, hvilket betyder, 

at der tages udgangspunkt i den deduktive tilgang. Ved denne undersøgelsesmetode udvikles 

en strukturel ligningsmodel i form af en målemodel, hvis formål er at redegøre for potentielle 

sammenhænge i undersøgelsen (Malthotra et al., 2017). 

Til gennemførelsen af den kvantitative undersøgelse skal der tilvejebringes en vis mængde 

data. Dette udvikles ved at konstruere et struktureret spørgeskema, hvis spørgsmål er fastlagt 

på baggrund af den kvalitative undersøgelse samt en sammenlignelig undersøgelse af 

Martensen og Grønholdt (2010) og som desuden er ens for alle respondenter  

Det datamateriale, som kommer ud af spørgeskemaet, er hele den kvantitative analyses 

baggrund, hvilket skal benyttes til at finde ud af de forskellige brandassociationers påvirkning 
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på brandevalueringerne og disses påvirkning på Brand Equity. Ligeledes skal dette også 

munde ud i en segmentering af respondenterne. 

6.3.2.1. Fordele  

Ved en spørgeskemaundersøgelse kræves ikke så meget tid til selve udførelsen, idet der reelt 

kun bruges tid på at udsende det og sørge for at de rigtige respondenter får øje på det, hvorfor 

undersøgelsen også bliver gratis (Andersen, 2014, s. 160). Derudover er det indsamlede data 

rimelig pålideligt, idet det ikke er muligt at påvirke respondenterne direkte, mens det alligevel 

er muligt at kontrollere spørgeskemaet ved at sikre sig, at respondenterne ikke bliver 

adspurgt om spørgsmål, som de ikke kan svare på, og ikke kan afkrydse flere valgmuligheder 

de steder, hvor dette ikke er tilladt (Malthotra et al., 2017, s. 109-110).  

6.3.2.2. Ulemper  

Ulempen ved en sådan undersøgelse er, hvis respondenterne ikke forstår det, som de bliver 

spurgt ind til, da det her ikke vil være muligt at få svar på ens spørgsmål (Malthotra et al., 

2017, s. 109-110), og der kan dermed opstå et problem, hvis respondenterne vælger at 

gennemføre spørgeskemaundersøgelsen på trods af dette. Desuden bliver folk generelt 

disponeret for mange spørgeskemaer på eksempelvis Facebook, hvilket gør folk blinde over 

for dem, og samtidigt bliver det repræsentative grundlag udfordret. 

7. Litteraturgennemgang 

Formålet med dette afsnit er, at redegøre for afhandlingens benyttede teorier. Der indledes 

med brandteori, hvorefter forskellige målemetoder gennemgås, for til sidst at tage et valg om 

målemodel. Herefter gennemgås sociale medier, hvor der herunder hører Word-of-mouth, 

kundeklager samt shitstorm. Dette vil således udgøre udgangspunktet for den udarbejdede 

referenceramme.  

7.1. Brandteori 

Afhandlingen tager primært afsæt i brandteori, som er et område mange forskellige 

teoretikere har forsket og stadig forsker inden for (Martensen & Grønholdt, 2003). De 

efterfølgende afsnit har derfor til formål at definere begreberne brand og Brand Equity samt 

kortlægge en række forskellige teorier og synspunkter inden for kundebaseret Brand Equity.   
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7.1.1 Brand 

Der findes en række forskellige definitioner af begrebet brand. En af disse er Kotler et al.´s 

(2012) definition, som lyder således: ”A name, term, sign, symbol or design, or a combination of 

them, intended to identify the goods or services of one company or group of companies and to 

differentiate them from those of companies” (Kotler, P., Keller, K., Brady, M., Goodman, M. & 

Hansen, T., 2012, s. 965). Det er altså et begreb, der dækker over noget uhåndgribeligt, som 

kan skabe værdi for en given virksomhed. 

Et brand kan derfor også anskues som en slags personlighed eller DNA, som bliver tilføjet til 

en virksomhed og dens produkter og/eller servicer. Brandets personlighed opfanges og lagres 

i forbrugernes bevidsthed. Dette kan enten være i form af information, som forbrugeren har 

om brandet, eller det kan være de forventninger som forbrugerne har til produktet, servicen 

eller til virksomheden generelt. Keller (1993) betegner dette som ”Brand image”, hvilket 

udgøres af alle de forventninger, opfattelser, tanker, oplevelser samt attituder der er til et 

givent brand (Keller, 1993, s. 3-8).  

Af disse årsager bliver et brand ofte forbundet med at være et af de mest værdifulde 

immaterielle aktiver, som en virksomhed kan have, og det er derfor vigtigt, at virksomheder 

håndterer og maksimerer værdien af sit brand med omhu. Dette skyldes endvidere, at et 

brand kan være et afgørende og behjælpeligt værktøj for forbrugere i beslutningsprocessen 

(Court, et al., 2009, s. 3).  

Forbrugere har begrænset ressourcer, og brands reducerer således brugen af disse ressourcer 

i en købsproces (Solomon et al., 2016, s. 325). Dette skyldes, at det oftest er stærke brands 

som vil være i forbrugernes bevidsthed, når de indleder en given købsrejse. Undersøgelser 

viser nemlig, at brands der er i forbrugerens bevidsthed i en købsrejses indledende faser, er 

op til tre gange mere sandsynlige for at blive købt i sidste ende, set i forhold til brands, der 

ikke er i ens indledende overvejelser (Court, et al., 2009, s. 3). Et stærkt brand er dog ikke nok, 

hvis ikke forbrugere og potentielle kunder har positive associationer med det specifikke 

brand. Derfor bestræber virksomheder sig på, at deres brand vil levere Brand Equity.  

7.1.2. Brand Equity 

Brand equity (efterfølgende benævnt som BE) er et komplekst begreb, der anskues på mange 

forskellige måder. Først og fremmest skal BE ses som et redskab og værktøj til at måle styrken 
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af et brand. Man kan som udgangspunkt hurtigt få en indikation af, hvorvidt et brand er 

stærkt eller ej, da man gennem diverse nøgletal og meningsmålinger kan få en indikation af et 

brands popularitet og rentabilitet. Det er dog langt vanskeligere at skulle måle brandets 

specifikke styrke og hvordan brandet forholder sig til andre brands i en given branche, hvilket 

er det, som begrebet ”Brand Equity” dækker over (Martensen & Grønholdt, 2003).  

Ordet ”equity” betyder ”egenkapital”, hvilket ud fra et finansielt synspunkt bliver defineret, 

som værdien af en virksomheds aktiver fratrukket virksomhedens gæld (Elling, 2012, s. 125). 

BE kan derfor godt opfattes som et finansielt udtryk for et brands egenkapital eller finansielle 

værdi, men i dette tilfælde skal BE forstås i en marketingssammenhæng.  

Martensen og Grønholdt (2010) anskuer BE ud fra et markeds-/kundeorienteret perspektiv, 

hvor BE er et udtryk for ”[…] the mental associations and relationships customers have toward 

the brand” (Martensen & Grønholdt, 2010, s. 301). I det kundeorienteret perspektiv, er det 

dette forhold, som er med til at skabe økonomiske fordele for en virksomhed (Grønholdt & 

Martensen, 2003).  

Udover at skabe overblik over en industri eller et marked, giver målingerne også indsigt i 

virksomhedens interne fordele. Måling af BE kan nemlig bidrage til at afsløre virksomhedens 

styrker og svagheder. Hvorefter virksomheden kan handle på baggrund af dette - hvoraf 

svaghederne bør få ekstra opmærksomhed, og hvor styrkerne er nogle egenskaber, som 

virksomheden i et eller andet omfang bør udnytte og drage fordele af (Martensen & 

Grønholdt, 2010).  

7.2. Målemetoder 

Der findes en lang række forskellige metoder, hvorpå man kan måle kundebaseret BE. Disse 

vil blive beskrevet i de følgende afsnit.  

7.2.1. Aaker: Brand Equity 

Den første fremgangsmåde til at måle customer-based BE (efterfølgende benævnt som CBBE) 

blev udviklet og opstillet af David Aaker i 1991. Han definerede CBBE som: ”A set of brand 

assets and liabilities linked to a brand, its name and symbol, that add to or subtract from the 

value provided by a product or service to a firm and/or to that firm’s customers” ( Aaker, 1991, 

s. 15). Aaker mener således, at BE er et resultat af en række aktiver, herunder brand loyalitet, 

brand kendskab, produktkvalitet og brandassociationer, hvilket illustreres i figur 2. 
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Figur 2: Brand Equity-model (Aaker, 1991) 

Aaker (1991) hævder, at loyalitet til et brand udgør en stor del af et brands værdi. 

Brandloyalitet dækker blandt andet over, om kunderne er tilbøjelige til, at tiltrække nye 

kunder og skabe kendskab til et givent brand igennem for eksempel Word Of Mouth (Aaker, 

1991, s. 19). Brandkendskab referer til den styrke brandet har i forbrugernes bevidsthed, 

mens produktkvalitet dækker over, hvordan kunderne oplever kvaliteten af brandet og dets 

produkter. Aaker (1991) mener desuden, at en høj opfattelse af produktkvaliteten, kan skabe 

en høj tillid til forretningen, og derigennem skabe merværdi for virksomheden (Aaker, 1991, 

s. 19). Til sidst inddrages brandassociationer til modellen, som belyser, hvordan brandet 

generelt opfattes af kunderne, samt hvilke holdninger og følelser kunderne har involveret i 

forholdet (Aaker, 1991, s. 20).  

7.2.2. Keller: Customer-based Brand Equity 

En anden hyppigt anvendt tilgang til måling af BE er Kellers (1993) CBBE-model. Kellers 

(1993) definition af CBBE adskiller sig fra Aakers, da han definerer CBBE som: ”The 

differential effect of brand knowledge on consumer response to the marketing of the brand” 

(Keller, 1993, s. 1). Derved anskuer han CBBE på en lidt anden måde, da han måler BE 

igennem brandviden.  

Brandviden kan opdeles i to elementer: Brand awareness og Brand Image (Keller, 1993, 2). 

Brand awareness refererer til i hvor høj grad en forbruger er i stand til at genkende og 

identificere et givent brand, mens brand image omhandler de perceptioner en forbruger har i 
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forhold til et brand, disse er typisk opstået gennem de brandassociationer, som forekommer i 

forbrugerens bevidsthed (Keller, 1993).  

 

Figur 3: Kellers Brand Equity-model (Keller, 2008) 

Kellers (2008) CBBE-model er illustreret i figur 3. Fremgangmåden i pyramiden er, at man 

arbejder sig opad via de fire angivne trin, som så til sidst vil føre til et stærkt brand. Første trin 

omhandler kundens identifikation af brandet. Et nærliggende spørgsmål i denne hertil er, 

”Hvem er brandet?”, hvortil svaret på dette spørgsmål danner alle de associationer kunden 

har til brandet, dets produkt eller lignende (Keller, 2008, s. 108-109). 

Andet trin handler dernæst om, hvilken forståelse kunden har af brandet og hvorvidt kunden 

kan identificere sig med det. I dette stadie kigges der på hvad brandet er, ved at sammenholde 

virksomhedens håndgribelige og uhåndgribelige aktiver op imod kundens associationer til 

brandet. Det er derfor afgørende at kunden har gennemgået det første trin, da man ikke vil 

kunne forstå et brand, uden at vide, at det eksisterer (Keller, 2008, s. 108-109). 

Tredje trin bygger på forbrugerens respons på brandet, og er altså en slags evaluering af 

brandet og de følelser, som kunden har involveret. Hvis responsen er positiv, har 

virksomheden mulighed for, at arbejde sig videre op til trin fire, som netop omhandler 

forholdet mellem forbruger og brandet (Keller, 2008, s. 108-109). 

Set i forhold til Aaker (1991), som mener at opnåelsen af værdi sker igennem de fire aktiver: 

brandloyalitet, brandkendskab, oplevet kvalitet samt brandassociationer, mener Keller 

derimod at værdien skabes igennem brandviden, som han definerer som brandkendskab og 

brandassociationer. I forlængelse heraf mener Aaker (1991) ikke, at aktiverne nødvendigvis 
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skal opbygges i en bestemt rækkefølge, hvor derimod Keller (2008) mener, at opbygningen af 

brandværdi er afhængig af, at elementer kun kan opbygges, hvis andre elementer i pyramiden 

er gennemgået med succes (Keller, 2008, s. 108-109).  

7.2.3. Berry: A Service-branding Model  

Berry opstiller i 2000 en model til måling af BE i en servicevirksomhed. I forlængelse heraf 

definerer han BE som: ”[…] the differential  effect of brand awareness and meaning combined 

on customer response to the marketing of the brand” (Berry, 2000, s. 130). Han anskuer 

dermed BE ud fra et helt tredje perspektiv, nemlig som et resultat af kendskabet og meningen 

om brandet. Kendskab til brandet dækker over kundernes evne til at genkende og huske 

brandet, når der bliver givet en ledetråd, hvor derimod meningen om brandet referer til 

kundernes opfattelse af brandet (Berry, 2000).   

 

Figur 4: Berrys Brand Equity-model (Berry, 2000) 

Figur 4 illustrerer Barrys (2000) BE-model, og her fremgår det, at kendskabet og meningen til 

brandet afhænger af tre elementer; hvordan virksomheden præsenterer brandet, den 

eksterne brand kommunikation samt kundeoplevelserne med virksomheden (Berry, 2000). 

De to førstenævnte har en indflydelse på både kendskabet og meningen om brandet, hvor 

derimod sidstnævnte kun har en indflydelse på meningen om brandet. Dette illustreres 

igennem de angivne pile, hvoraf den tykke linje er en indikator for primær effekt, og de 

stiplede pile er et udtryk for sekundær effekt. 

Virksomhedens præsentation af brandet dækker over al virksomhedens kommunikation af 

dens identitet og formål. Navn, logo, reklamer og det visuelle udtryk generelt er således 
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baseelementerne i denne variabel. Denne variabel har derfor en direkte effekt på kendskabet, 

og kan også have en indflydelse på kundernes mening om brandet (Berry, 2000).  

Ekstern brandkommunikation referer til al den information, som kunderne indsamler om den 

respektive virksomhed, som er uden for virksomhedens kontrol. Dette kan for eksempel være 

word-of-mouth eller offentlig tilgængelig information, og kan både have en effekt på 

kundernes mening om brandet samt kendskabet til brandet (Berry, 2000). Sidste variabel er 

kundernes oplevelse med brandet, og denne variabel har kun en direkte, men stærk effekt på 

meningsdannelsen til brandet.  

Denne model adskiller sig således fra de to ovenstående modeller ved at have fokus på BE for 

servicevirksomheder. Derudover har modellen også et nyt og anderledes element med, nemlig 

effekten af ekstern kommunikation, hvilket nok også hænger sammen med, at modellen er 

senere udviklet end de to forrige. Fælles for de tre modeller er dog, at de er enige i at 

kendskab til brandet er et væsentligt delelement i forhold til at opnå en stærk BE.  

7.2.4. Martensen & Grønholdt: Customer-based Brand Equity Model 

Martensen og Grønholdt (2003) opstiller senere endnu en model til at måle CBBE. Modellen 

bygger på allerede eksisterende litteratur, herunder blandt andet Aaker (1991) og Kellers 

(2000) modeller. Set i forhold til de tre ovenstående teoretikere, definerer Martensen og 

Grønholdt (2003) BE som: ”[…] the associations, evaluations and relationships customers have 

toward the brand” (Martensen & Grønholdt, 2003, s. 73). De forsøger således at måle 

relationen mellem kunden og brandet (BE) ud fra brandassociationer og brandevalueringer.   

 

Figur 5: Customer-Based Brand Equity-model (Martensen & Grønholdt, 2003) 
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Pilene i figur 5 illustrerer de opstillede hypotetiske sammenhænge mellem variablene i 

modellen. De viser således, at modellen består af seks brandassociationer, hvoraf 

’Produktkvalitet’, ’Servicekvalitet’ og ’Pris’ er rationelle brandassociationer, hvor derimod 

’Løfte’, ’Differentiering’ og ’Troværdighed’ både kan være rationelle- og følelsesmæssige 

brandevalueringer (Martensen & Grønholdt, 2003).  

Rationelle brandevalueringer dækker over brandværdi og kundetilfredshed, mens 

følelsesmæssige brandevalueringer indebærer følelser, social godkendelse og selv-

ekspressive fordele (Martensen & Grønholdt, 2003). Disse har således en effekt på den 

samlede relation mellem kunden og brandet, hvilket desuden måles ud fra en adfærdsmæssig- 

og holdningsmæssig loyalitet.  

7.3. Opsummering 

Ovenstående modeller er opsummeret og præsenteret i tabel 1: 

 

Tabel 1: Opsummering af Brand Equity-modeller (Egen tilvirkning) 

Tabellen illustrerer en oversigt over de gennemgåede CBBE-modeller, og viser et overblik 

over de forskellige dimensioner, de måler BE ud fra. Heraf fremgår det, at alle modellerne 

måler BE ud fra forskellige dimensioner, men ligeledes er enige om en lang række af 

dimensionerne. Berrys BE-model (2000) adskiller sig især fra de tre andre modeller, da han 

har et helt andet perspektiv end mange af de andre, idet hans model er nemlig skræddersyet 

til servicevirksomheder, og kan derfor ikke lige så let overføres til andre virksomheder på 

tværs af brancher, som de tre andre modeller. Derudover har Berry (2000) også en helt anden 

association med, nemlig effekten af ekstern kommunikation i forhold til måling af BE. Denne 

er med, idet han mener at man ikke kan ignorere alt den kommunikation der forgår udenfor 

virksomhedens kontrol, som i dag kan trække tråde til bl.a. de sociale medier eller 

nyhedskanaler. Berry (2000) har dog ligesom mange af de andre modeller adopteret 

Brand Equity dimensioner Studier

Brand awareness, brand associations, percived 

quality og brand loyalty
Aaker (1991, 1996)

Brand knowledge (Brand awareness, brand 

associations)
Keller (1993)

Brand awareness og brand meaning Berry (2000)

Rationelle- og følelsesmæssige 

brandevalueringer samt kunde-brand relation
Martensen og Grønholdt (2003)
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delelementer fra Aakers (1991) CBBE-model, herunder det faktum at kendskab til brandet har 

en effekt på brandets styrke blandt dets kunder. Martensen og Grønholdts (2003) model har 

også taget afsæt i mange af Aakers (1991) fundne dimensioner, herunder blandt andet 

brandassociationer, loyalitet og kundetilfredshed. Ligesom Aaker (1991) mener Martensen og 

Grønholdt (2003) heller ikke, at aktiverne nødvendigvis skal opbygges i en bestemt 

rækkefølge, hvorimod Keller (2008) mener, at opbygningen af brandværdi er afhængig af, at 

visse elementer kun kan opbygges, som følge af at andre elementer er opnået med succes 

(Keller, 2008, s. 108-109). 

7.4. Valg af målemodel 

Det vælges, at afhandlingen tager udgangspunkt i Martensen og Grønholdts BE-model (2003). 

Denne vælges, idet dette er en model der samler allerede eksisterende litteratur, og som 

vurderes til at have bagvedliggende drivere af høj relevant i forhold til kunne måle BE i 

banksektoren. En anden essentiel årsag er, at det i afhandlingen forsøges undersøgt, hvilken 

effekt hvidvaskningssagen har haft for Danske Banks BE. For at kunne måle dette, kræves det 

at man har en tidligere undersøgelse inden sagen om hvidvask at sammenligne med. En sådan 

undersøgelse af Danske Banks BE undersøgte Martensen og Grønholdt i 2010, hvor de målte 

Danske Banks daværende BE ud fra deres egen CBBE-model. For at kunne sammenligne de 

resultater der findes i denne opgave, med resultaterne fra Martensen og Grønholdt (2010), vil 

det derfor være mest essentielt at tage afsæt i den samme model. 

Kapitel 7.5 vil således være en begrebsafklaring samt en beskrivelse af forholdet mellem de 

forskellige variable i Martensen & Grønholdts (2003) CBBE-model.  

7.5. Begrebsafklaring og forholdet mellem variablene i den valgte CBBE-model 

Nedenstående afsnit har til formål at begrebsafklare de forskellige dimensioner af Martensen 

og Grønholdts (2003) CBBE-model. Dette gøres med afsæt i forfatternes egne definitioner af 

begreberne, og der ses derfor bort fra andre teoretikeres definitioner, da disse i et vist omfang 

kan afvige fra Martensen og Grønholdts (2003) resultater.   

7.5.1. Brandassociationer 

Brandassociationer er det første element i den kundebaseret BE model, og er ifølge Aaker 

(1996) defineret som: ”Anything linked in memory to a brand” (Martensen & Grønholdt, 2003, 

s. 76). Martensen & Grønholdt (2003) opstiller seks forskellige brandassociationer, herunder 
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’Opfattet produktkvalitet’, ’Opfattet servicekvalitet’, ’Pris’, ’Opfyldelse af løfte’, ’Differentiering’ 

samt ’Tillid og troværdighed’. Disse seks variable er med til at danne kunders indtryk og 

meninger om et givent brand (Martensen & Grønholdt, 2003).  

7.5.1.1. Opfattet produktkvalitet 

Produktkvalitet er et udtryk for: ”[…] the customer´s subjective evaluation of a product´s quality 

[…]” (Martensen & Grønholdt, 2003, s. 76). Produktkvalitet indebærer både kundernes 

holdning til produktets primære egenskaber, hvorvidt virksomhedens andre produkter 

supplerer det primære produkt samt produktets levetid. I forlængelse heraf hævder 

Martensen & Grønholdt (2003), at forskellige kunder har forskellige behov og ønsker, og at 

produkter med den højeste kvalitet bedst kan tilfredsstille disse behov (Grønholdt & 

Martensen, 2003).  

7.5.1.2. Opfattet servicekvalitet 

Servicekvalitet handler om kundernes holdning til den pågældende virksomheds service. 

Uanset om en virksomhed udbyder en serviceydelse eller et fysisk produkt, er servicekvalitet 

et vigtigt parameter i forhold til at kunne opnå kundetilfredshed, og derved opnå en god 

kunde-brand relation. Denne parameter bliver målt ud fra kundernes syn på medarbejdernes 

viden, graden af omsorg samt medarbejdernes villighed til at hjælpe og yde god og hurtig 

service (Martensen & Grønholdt, 2003).   

7.5.1.3. Pris 

Pris er en traditionelt parameter indenfor marketing-mixet og anses ofte som en stærk driver 

i kundetilfreds- og loyalitetsmodeller. I denne model bruges pris som et udtryk for: ”[…] the 

price, which the consumers are willing to pay, compared to the price for competing brands or 

private labels” (Martensen & Grønholdt, 2003, s. 78). En anden årsag til at pris er vigtigt at 

inkludere i en BE model er, at den oplevede pris og kvalitet er et udtryk for kundens oplevede 

værdi af brandet (Martensen & Grønholdt, 2003).  

7.5.1.4. Differentiering 

Branddifferentiering betragtes som værende essentielt for et stærkt brand. Nogle forskere 

mener endda, at graden af differentiering afspejles på den pågældende virksomheds bundlinje 

(Aaker, 1996). Differentiering er et begreb der handler om, at positionere sit brand i relation 
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til konkurrerende brands indenfor den samme kategori, så de derved adskiller sig fra 

hinanden og kan opnå konkurrencemæssige fordele (Martensen & Grønholdt, 2003).  

7.5.1.5. Opfyldelse af løfte 

Et brand er langt mere end en række produkt attributter. Et brand er: ”[…] the sum of all 

known, thought, felt and perceived about a company, service or product” (Martensen & 

Grønholdt, 2003, s. 79). Som tidligere nævnt, er et brand altså ikke noget som eksisterer i den 

fysiske verden, men noget der er mentalt konstrueret. Der findes en række forskellige 

definitioner af brand, men fællestræk for disse definitioner er, at begrebet ’brand’ anses som 

værende et løfte. Dette bliver understøttet af Chernatony (2001), som definerer et brand som: 

”A cluster of functional and emotional values that promises stakeholders a particular 

experience” (Chernatony, 2001, s. 116).  

Et brand kan altså ses som et løfte, forstået på den måde, at løftet er tilføjet værdi og en unik 

oplevelse som stakeholders, herunder kunder, kan stole på. Hvis et brand repræsenterer et 

løfte til dets kunder, vil det skabe nogle forventninger til hvad brandet kan tilbyde dem. Hvis 

brandet så, af en eller anden årsag, ikke kan leve op til forventningerne, og der opstår et skæl 

imellem de løfter som virksomheden giver og det som kunderne reelt oplever, så vil det skabe 

negative brandassociationer og -evalueringer (Martensen & Grønholdt, 2003).  

7.5.1.6. Tillid og troværdighed 

Forskellige teoretikere fastslår, at en essentiel og vigtig del af et brand, er den tillid som 

kunderne har til, at brandet lever op til deres forventninger. Kundernes tillid er noget, som 

virksomhederne skal gøre sig fortjent til, og er samtidig en forudsætning for udviklingen af en 

holdningsbaseret relation mellem kunden og virksomheden (Martensen & Grønholdt, 2003). 

Fra et kundeperspektiv er tillid noget som kan hjælpe med at reducere den risiko, der er i 

forbindelse med køb eller brugen af en virksomheds produkter. En virksomhed skal derfor 

være forsigtig med at kommunikere værdier ud, som de ikke kan leve op til. I værste tilfælde 

vil dette nemlig medføre, at kunderne vil miste deres tillid og derfor vælge virksomheden fra 

(Martensen & Grønholdt, 2003).  

En anden dimension af denne parameter omhandler troværdighed. Aaker (1996) 

argumenterer i forlængelse heraf, at en vigtig del af en virksomheds brand er, at skabe en 
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troværdig og pålidelig forretning, således at produkterne og kommunikationen generelt bliver 

opfattet troværdigt blandt forbrugerne (Martensen & Grønholdt, 2003).  

7.5.2. Definition af rationelle brandevalueringer 

Det næste element i Martensen og Grønholdts (2003) model er brandevalueringer. Her 

skelner de mellem rationelle og følelsesmæssige evalueringer. Nedenfor vil de rationelle 

evalueringer, som indebærer brandværdi og kundetilfredshed, blive defineret. 

7.5.2.1. Brandværdi 

Et brand skal levere værdi til dets kunder, hvilket betyder, at når en kunde sammenligner den 

faktiske brandoplevelse med hvad personen havde af forventninger, så skal den reelle 

oplevelse helst være lig med eller overgå forventningerne (Martensen & Grønholdt, 2003). 

Hvis den oplevede kvalitet var mindre end forventet, så vil kunden være utilfreds. Denne 

opfattelse er også hvad andre teoretikere referer til som den oplevede værdi (Martensen & 

Grønholdt, 2003, s. 89). Værdi er baseret på relationen mellem den oplevede kvalitet og pris. 

Et produkt af høj kvalitet behøver nødvendigvis ikke at skabe værdi for en kunde, hvis 

vedkommende synes at prisen er for høj. Modsat kan et produkt af relativ lav kvalitet godt 

blive opfattet værdifuldt, fordi prisen er derefter (Martensen & Grønholdt, 2003). 

Med andre ord betyder dette også, at den samme værdi kan opnås i mange forskellige 

kombinationer af parametrene pris og kvalitet, fordi at det i sidste ende er forbrugernes 

individuelle præferencer, der bestemmer hvorvidt værdien er høj eller lav (Martensen & 

Grønholdt, 2003).  

Uanset hvordan værdien er opfattet, har flere forskellige studier vist, at der er en stærk 

relation mellem oplevet værdi og kundeloyalitet. Argumentet for dette er, at en kunde som 

overvejer at købe et produkt eller en service afsøger markedet for muligheder, og udvælger 

på baggrund heraf en snæver gruppe af alternativer, som lever op til kundens krav. Produktet 

med den højeste værdi blandt alternativerne vil, hvis muligt, blive valgt. Med andre ord vil 

kunden evaluere hvorvidt brandet viser sig at levere god værdi for pengene, samt hvorvidt 

der er en grund til at købe dette brand frem for andre (Grønholdt & Martensen, 2003).  



Marie Lilienthal Heitmann Kandidatafhandling 15. maj 2019 
Emilie Lykke Andersen Cand.merc. EMF Copenhagen Business School 
 

Side 31 af 248 
 

7.5.2.2. Kundetilfredshed 

Kundetilfredshed bliver vigtigere og vigtigere i det danske erhvervsliv, hvorfor flere og flere 

marketingfolk og forskere i stigende grad fokuserer på dette (Martensen & Grønholdt, 2003). 

Den store interesse for kundetilfredshed har derfor også ledt til, at der er kommet en lang 

række definitioner af begrebet. Fælles for disse definitioner er dog, at kundetilfredshed opnås 

som en konsekvens af at forbrugernes forventninger til produktet før købet, lever op til den 

oplevelse kunden har af produktet efter købet. Fornell (1992), definerer begrebet således: 

”Customer satisfaction is expressed as a function of prepurchase expectations and postpurchase 

perceived performance” (Fornell, C. 1992, s. 12). Denne definition bliver understøttet af Oliver 

(1997), der definerer kundetilfredshed som: ”Satisfaction is the consumer´s fulfilment response. 

It is a judgement that a product or service feature, or the product or service itself, provided a 

pleasurable level of consumption-related fulfilment, including levels of under- or over fulfilment” 

(Martensen & Grønholdt, 2003, s. 90).  

Sammenhængen mellem kundetilfredshed og kundeloyalitet kan karakteriseres som et 

afhængighedsforhold, da tilfredshed er et afgørende element i opnåelsen af kundeloyalitet 

(Fornell et al., 1996). Som tidligere beskrevet, dannes kundetilfredshed som et resultat af 

forbrugernes evaluering af, hvordan forventningerne stemmer overens med det som kunden 

reelt har oplevet, mens loyalitet er en fremtidig effekt af, at det oplevede stemmer overens 

med det forventede (Fornell et al., 1996). Der er dog en asymmetrisk sammenhæng mellem de 

to begreber, eftersom kundeloyalitet ofte er et udtryk for kundetilfredshed, hvilket ikke 

gælder modsatrettet, da en tilfreds kunde ikke nødvendigvis er loyal. Af den årsag kan 

kundetilfredshed ikke betragtes som en pålidelig indikator for kundetilfredshed alene, da den 

kun udgør én af mange drivere.  

7.5.3. Definition af følelsesmæssige brandevalueringer 

Det andet og sidste element af brandevalueringer er følelsesmæssige evalueringer. Denne 

variabel dækker over følelser, selv-ekspressive fordele og social godkendelse.   

7.5.3.1. Følelser 

Martensen og Grønholdt (2003) mener, at forbrugere i dag tager funktionalitet og høj kvalitet 

forgivet. I stedet kræver de brands der ”dazzle their senses, touch their hearts, and stimulate 

their minds” (Grønholdt & Martensen, 2003, s. 85). De skal altså levere en sensorisk oplevelse, 
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noget der vil forblive i deres følelsesmæssige hukommelse. Dette bliver også understøttet af 

Aaker (1996), som siger følgende: ”When a purchase or use of a particular brands gives the 

customer a positive feeling, that brand is providing an emotional benefit” (Aaker, 1996, s. 97).  

Så selvom kunder måske argumenterer for valg af brand ud fra rationelle motiver, så viser 

studier at de følelsesmæssige aspekter spiller en mindst lige så stor rolle i en købsbeslutning, 

eftersom mange kunder er irrationelle i deres købsbeslutninger (Martensen & Grønholdt, 

2003).  

7.5.3.2. Selv-ekspressive fordele og social godkendelse 

Dart (2002) mener, at vi lever vores liv igennem brands, og at brands er med til at give os 

vores identitet. Dette skyldes, at kunder ofte køber brands, som afspejler deres værdier og 

holdninger, i håb om at kunne kommunikere deres eget personlige image. Dette hænger også 

sammen med, at kunder nogle gange ønsker at fremstå bedre end de måske reelt er (Thomsen 

& Sørensen, 2006). Nogle mennesker vil derfor i den sammenhæng købe produkter som er 

socialt accepterede i samfundet, i håb om at opnå en anerkendelse fra omverdenen. Dette 

kunne eksempelvis være at købe økologisk, købe produkter der skåner miljøet eller at købe 

dyre designer varer (Sørensen & Thomsen, 2006). 

7.5.4. Definition af relationen mellem kunde og brand 

Kunde-brand relationen udgør det sidste element i målingen af den kundebaseret BE, hvorfor 

denne anses som den afhængige variabel. Parameteret handler om kundes relation og binding 

til et givent brand, og et vigtigt element i denne sammenhæng er kundeloyalitet.  

Kundeloyalitet kan anskues ud fra et adfærdsmæssigt og et holdningsmæssigt perspektiv 

(Jacoby, 1971). Det adfærdsmæssige perspektiv dækker over en gentagende adfærd, som 

derved frembringer en bestemt adfærd hos forbrugeren (Jacoby, 1971). Dette perspektiv er 

indenfor forbrugeradfærd relateret til den instrumentelle indlæring, som opstår fordi den 

samme adfærd bliver forstærket eller belønnet gentagende gange (Solomon, Bamossy, 

Askegaard, & Hogg, 2016, s. 275-276). Med andre ord betyder det, at chancen for at en 

forbruger genkøber et produkt, vil stige i takt med forbrugerens tilfredshed af produktet.  

I modsætning til ovenstående, er det holdningsmæssige perspektiv defineret ved en attitude, 

som er fremkommet af forbrugerens adfærdsmæssige handlinger. Disse attituder udgøres af 
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indlærte tendenser, som således er med til at bestemme den overordnede holdning og forme 

forbrugerens evaluering af et produkt (Solomon et al., 2016, s. 286). Den holdningsmæssige 

loyalitet bliver derfor vurderet ud fra forbrugerens præferencer og adfærd (Jacoby, 1971). 

Attituder udgøres af tre komponenter; de kognitive, affektive og konative komponenter 

(Solomon, 2016, s. 316). I forhold til forbrugeradfærd forbindes det holdningsmæssige 

perspektiv til en kognitiv (rationel) indlæring, hvor forbrugerne træffer beslutninger ud fra 

deres egne oplevelser med et givent produkt eller virksomhed, da oplevelsen kan være med til 

at ændre de holdninger man før havde til et givent produkt eller brand. Adfærden inden for 

den kognitive indlæring er således en proces i forbrugerens tanker, hvor forbrugerens stimuli 

først opfattes, for derefter at blive forbundet med deres behov. Modsat er adfærden inden for 

den instrumentelle indlæring et resultat af forbrugerens stimuli (Solomon et al., 2016, s. 254-

255). 

Der er senere også opstået et tredje perspektiv af loyalitet, som også er den form for loyalitet, 

som Martensen og Grønholdt (2010) definerer kunde-brand relationen ud fra. Dette 

perspektiv er en sammenkobling mellem den adfærdsmæssige- og holdningsmæssige tilgang. 

Perspektivet består således at en gentagende adfærd (genkøb), som er fremkommet som følge 

af, at en forbruger har en stærk positiv holdning samt et højt engagement for et produkts 

brand. Perspektivet er opstået, da det adfærdsmæssige og holdningsmæssige perspektiv hver 

især har begrænsninger i forhold til at afdække kompleksiteten af kundeloyalitet. Dick og 

Basu (1994) argumenterer for, at disse begrænsninger bygger på, at en forbruger godt kan 

have en positiv holdning til et produkt uden at købe det, da vedkommende blot kan have en 

højere præference overfor et andet produkt. Dick og Basu (1994) definerer derfor 

kundeloyalitet således: ”Customer loyalty is viewed as the strength of the relationship between 

an individual´s relative attitude and repeat patronage” (Dick, A. & Basu, K. 1994, s. 99). 

7.6. Sociale Mediers påvirkning 

Martensen og Grønholdts (2003) model tager ikke højde for hvilken effekt sociale medier har 

på forbrugernes holdningsdannelse og brandevalueringer. Variablen medtages dog alligevel i 

modellen, eftersom det antages, at have relevans. Belægget for at sige, at sociale medier er 

relevant kommer af at Berry (2000) i hans BE-model argumenterer for, at ekstern uafhængig 

kommunikation kan have en indflydelse på både kendskabet og holdningen til brandet. Berry 

(2000) karakteriserer ekstern kommunikation som alt den kommunikation, der sker uden for 
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virksomhedens kontrol, eksempelvis gennem WOM og annoncer. Af samme årsag medtages 

sociale medier, da man ikke kan ignorere alt den omtale der foregår online, eftersom 

interaktionen mellem både forbrugerne indbyrdes, samt interaktionen mellem brand og 

forbrugere bliver lagret og overvåget af flere tusinde brugere (King et al., 2014).  

”Skift Bank Dag” er en side på Facebook (Bilag 1), som understøtter overstående pointe. Det 

er nemlig en side, der er blevet oprettet som en konsekvens af alt den dårlige omtale der har 

været i medierne de seneste par år. På denne side deler godt og vel 10.000 brugere ud af 

deres erfaringer og anbefalinger af banker, og diskuterer og debatterer flittigt i 

kommentarfelterne, hvilket i et eller andet omfang absorberes og adopteres i ens 

holdningsdannelse. Dertil kan aktivismen omkring hvidvaskningshashtagget på Twitter også 

nævnes som bevis for, at kommunikationen på sociale medier kan have en indflydelse på både 

rationelle og følelsesmæssige brandevalueringer (Bilag 1).   

7.6.1. WOM og eWOM 

Word-of-mouth (WOM) definerer Burger (2014) som: “[…] informal communications directed 

at other consumers about the ownership, usage, or characteristics of particular goods and 

services or their sellers” (Burger, 2014, s. 587) og dækker således over, at man fortæller andre 

forbrugere positive såvel som negative oplevelser med en virksomhed. 

Den teknologiske udvikling er skyld i mange af de ændringer, som i dag forekommer i 

samfundet og i forbrugers adfærd. Flere forbrugere end tidligere, er nemlig kommet på 

internettet, og har gennem den digitale udvikling, hele tiden mulighed for at være online og 

dermed læse- og skrive produktanbefalinger samt oplevelser. Dette betyder også, at 

kundeklager og utilfredsheder nu i højere grad fremgår over internettet, og i særdeleshed via 

de sociale medier. Dette er et udtryk for electronic word-of-mouth (eWOM), og i dette tilfælde 

den negative slags. Negativ eWOM defineres som enhver negativ udtalelse skrevet af en 

potentiel, aktuel eller tidligere kunde, omhandlende et produkt eller en virksomhed, hvilket er 

synlig for en lang række mennesker og institutioner via internettet (King et al., 2014).  

Det karakteristiske for eWOM set i forhold til den traditionelle WOM er, at en klage udformet 

på de sociale medier spredes hurtigere og lagres, og derved når ud til et større netværk af 

mennesker og kan genfindes (Hennig-Thurau et al., 2004).  
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7.6.2. Kundeklager 

En kundeklage kan udtrykkes på mange forskellige måder og platforme, som eksempelvis ved 

et personligt fremmøde, via telefon og mail, på virksomhedens hjemmeside, via 

anmeldelsesplatforme eller via de sociale medier. De sociale medier kan herefter som 

klageplatform inddeles i privat eller offentlig, der angiver, hvorvidt forbrugeren giver udtryk 

for sin klage på sin private eller virksomhedens officielle side (Balaji et al., 2015). Hvorvidt 

forbrugerne udtrykker sine klager privat eller offentligt afhænger ofte af deres intention med 

selve klagen, hvilket ifølge Grégoire et al. (2015) kan inddeles i seks forskellige former, hvoraf 

directness, boasting, badmouthing og tattling er relevante i denne sammenhæng. Ud fra disse 

klageformer kan det konkluderes, at der er stor forskel på offentlige og private klager. Denne 

forskel opstår både i den måde, virksomheden skal reagere på klagen, hvordan klagen bliver 

opfattet af dem, som ser den, og hvilke intentioner forbrugeren har med klagen (Balaji et al., 

2015). Benytter forbrugeren offentlige platforme på de sociale medier til at klage, som 

eksempelvis virksomhedens officielle facebookside, er det ofte med et ønske fra forbrugerens 

side om en afklaring på problemet samt en tilfredsstillende undskyldning fra virksomhedens 

side (Balaji et al., 2015). Forbrugeren ønsker derved ikke på samme måde at udstille 

virksomheden, når de klager offentligt, som ved en privat klage, hvilket klageformerne 

directness og boasting begge er eksempler på. 

Directness er en klageform, hvor forbrugerne henvender sig direkte til virksomheden på de 

sociale medier i håb om at opnå kompensation og tilfredshed (Grégoire et al., 2015). Denne 

private form for klage har altid eksisteret, dog er forskellen blevet, at forbrugere i højere grad 

benytter de sociale medier til at kontakte virksomheden via fx Twitter og Facebook. 

Klager forbrugeren i stedet på private platforme, som eksempelvis ens private facebookprofil, 

er intentionen bag klagen ofte hævn eller en følelse af uretfærdighed (Balaji et al., 2015). 

Derudover er der ofte tale om negativ PCS, som ligeledes også skaber negativ eWOM, hvilket 

klageformerne badmounting og tattling begge er eksempler på. 

Badmouthing er en klageform, hvor forbrugerne derimod ikke henvender sig direkte til 

virksomheden, men i stedet spreder utilfredshed på deres private profil, hvilket skaber 

negativt eWOM (Grégoire et al., 2015) og klagen er dermed uden for virksomhedens 

rækkevide, hvilket ligeledes gør sig gældende med klageformen tattling, som er en klageform, 

hvor forbrugeren spreder negativ eWOM for at få hævn. Derudover skal det nævnes, at denne 
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type klage ofte forgår viralt, fordi forbrugerne er villige til at gå langt for at få sit behov om 

hævn opfyldt, og en virksomhed vil derfor have svært ved at redde situationen og vende dette 

til noget positivt (Grégoire et al., 2015).  

Hvis de utilfredse kunder ikke vælger at klage offentligt via enten anmeldelsessider eller via 

den pågældendes virksomheds Facebook-side, vil virksomheden således ikke være i stand til 

at vide om problemet og dermed afhjælpe de utilfredse kunder, hvilket er en stor ulempe for 

virksomheden. Undersøgelser har nemlig vist, at en virksomhed, igennem god 

klageha ndtering, kan vende utilfredse kunder til tilfredse kunder. Faktisk taler man om det 

sa kaldte ”Service Recovery Paradox”, som ga r ud pa , at man via god klageha ndtering, kan 

opna   større tilfredshed, end før forbrugeren klagede (Magnini et al., 2007).  

7.6.3. Shitstorm 

En shitstorm er defineret som “(…) an online firestorm (“shitstorm”) as the discharge of large 

quantities of messages containing negative WOM and complaint behavior against a person, 

company, or group in social media networks” (Pfeffer, 2014, s. 118). Med andre ord er en 

shitstorm altså et udtryk for en stor mængde dårlig omtale, som florerer rundt på sociale 

medier. Denne omtale er typisk meget aggressiv, truende og anstødelig, og er et resultat af en 

flok stærkt utilfredse kunder og interessenter (Pfeffer, 2014). 

8. Udvikling af referenceramme 

Ud fra ovenstående kan den teoretiske besvarelse af problemformuleringen nu fastlægges. 

Det konkluderes, at følgende punkter vil kunne udgøre centrale argumenter i den resterende 

del af afhandlingen, samt bidrage til forståelse i den endelige løsning af 

problemformuleringen: 

 Kundebaseret BE udgøres af rationelle og følelsesmæssige evalueringer samt kunde-brand 

relationen. 

 Sociale medier, herunder eWOM, har en effekt på de rationelle og følelsesmæssige 

evalueringer, da ekstern uafhængig kommunikation kan have en indflydelse på både 

kendskabet og holdningen til et givent brand. 
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 Loyalitet udgøres af både et adfærdsmæssigt og holdningsmæssigt perspektiv, som er en 

kombination af gentagende adfærd, en positiv holdning til brandet samt forbrugerens 

engagement. 

 

Figur 6: Referenceramme (Egen tilvirkning) 

 

Til at besvare problemformuleringen benyttes den teoretiske tilgang, som er præsenteret og 

opsummeret i ovenstående referenceramme (Figur 6). Derudover benyttes referencerammen 

til at danne retningslinjerne for, hvordan indsamlingen af afhandlingens empiri skal udføres. 

Referencerammen tager ligesom teoriafsnittet udgangspunkt i Martensen og Grønholdts 

(2003) CBBE-model, hvor der derigennem også er empirisk belæg for, at det findes en 

sammenhæng mellem de latente eksogene variable. Disse vil dog på lige fod med de 

bagvedliggende associationer blive behandlet med en mere eksplorativ tilgang, for at teste 

deres potentielle sammenhæng med den afhængige variabel (BE). Derudover vil de latente 

variable vedrørende evalueringer blive behandlet og placeret som mediator mellem 

associationerne og kunde-brand relationen.  
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9. Casebeskrivelse 

Da afhandlingens formål er at se på, hvilken effekt hvidvaskningssagen har haft for Danske 

Banks privatkunder, har dette afsnit til formål at kortlægge Danske Banks BE før 

hvidvaskningssagen kom frem i medierne. Dette gøres med udgangspunkt i Martensen og 

Grønholdt (2010), som målte virksomhedens BE i 2010. 

9.1. Danske Banks Brand Equity før sagen om hvidvaskning 

Til at måle BE for Danske Bank benytter de deres egen CBBE model (2003), som er en 

strukturel ligningsmodel, med ni latente variable og deres dertilhørende målevariable. Disse 

målevariable er blevet målt igennem et spørgeskema, hvor 351 af Danske Banks privatkunder 

er blevet adspurgt. Spørgeskemaet bygger på allerede eksisterende littatur og BE-

målingsinstrumenter, og omfattede i første omgang 65 spørgsmål, hvoraf kun 35 af disse 

ender med at blive brugt i den endelige estimering af modellen. Modellen er herefter blevet 

estimeret ved hjælp af PLS, som er ”[…] a powerful method for predictive applications” 

(Martensen & Grønholdt, 2010).  

Når man skal vurdere en model, skal man blandt andet kigge på parametre som pålidelighed 

og troværdihed. Troværdighed måler man ved at holde de enkelte spørgsmål (målevariable) 

op mod den relevante latente variabel. Her accepterer man de tilfælde, hvor loadings er 0,70 

eller derover (Martensen & Grønholdt, 2010, s. 304). Loadings er det samme som 

korrelationer, hvilket betyder at de enkelte målevariable som minimum skal forklare 70 % af 

variansen i den dertilhørende latente variabel. Variablene der ikke overholdt 

pålidelighedskravet blev fjernet fra modellen enkeltvis, begyndende med den laveste først, 

indtil alle variable opfyldte pålidelighedskravet. På dette grundlag, blev de 65 spørgsmål 

reduceret til 35 (Martensen & Grønholdt, 2010, s. 303).  

Modellen opnåede en høj forklaringskraft for den ultimative responsvariabel (kunde-brand 

relation), da denne havde en R2 værdi på 0,83, hvilket vil sige at modellen forklarer 83% af alt 

data. De rationelle og følelsesmæssige brandevalueringer opnåede en forklaringsgrad på 

henholdsvis 0,87 og 0,57 (Martensen & Grønholdt, 2010, s. 308), hvilket indikerer at den 

rationelle rute er stærkere end den følelsesmæssige rute. Med andre ord betyder det, at valg 

af bank og kundernes relation til banker primært er drevet af rationelle motiver. Resultaterne 

af modellen er opsamlet i prioriteringskortet i figur 7: 
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Figur 7: Prioriteringskort (Martensen & Grønholdt, 2010) 

Resultaterne viser at det dengang var differentiering der havde den største indflydelse for 

respondenterne, eftersom at denne havde en værdi på 0,34 (Bilag 2). Samtidigt var det dog 

også en af de determinanter, som respondenterne synes at banken performede lavest på, 

hvilket gør at den lå i cellen for ’Primær indsats’. Grunden til at Danske ikke formåede at 

performe særlig højt på denne parameter, var ifølge Martensen og Grønholdt (2010) at 

Danske Bank var markedsleder og dengang satte standarderne for banksektoren. Dette gjorde 

det svært for Danske Bank at differentiere sig, da mindre banker hurtigt adopterede de nye 

ideer hver gang banken forsøgte at differentierer sig med nye produkter eller gennem 

anderledes service. 

De næst vigtigste parametre var ’Opfyldelse af løfter’ samt ’Tillid og troværdighed’, hvoraf 

Danske Bank dengang performede relativt højt på begge. De performede dog højst på 

parameteren ’Tillid og troværdighed’, som med sin placering af indflydelse på BE skabte en 

konkurrencemæssigfordel. De parametre som havde mindst indflydelse for respondenterne 

var ’Pris’, ’Produktkvalitet’ og ’Servicekvalitet’, hvoraf ’Servicekvalitet’ havde højere 

indflydelse end ’Produktkvalitet’. Dette betød dermed, at respondenterne værdsatte servicen 

fra Danske Banks medarbejdere højere, end de reelle bankprodukter og priser, hvilket 

afspejler det faktum, at forbrugere generelt opfatter banker og deres ydelser som homogene. 

Undersøgelser viser nemlig, at kunders viden indenfor finansielle produkter er relativt 

begrænset, og at de ikke er interesseret i at involvere sig yderligere i ”købet” (Martensen & 

Grønholdt, 2010).     
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9.1.1. Forbehold 

Når ovenstående studie bliver anvendt som sammenligningsgrundlag for Danske Banks 

nuværende situation, er det vigtigt at gøre sig nogle forbehold, eftersom at der er sket meget i 

banksektoren og hos Danske Bank siden 2010.  

Først og fremmest er banksektoren en dynamisk branche, der qua digitaliseringen hele tiden 

er under udvikling, og dertil ændres brugernes behov og holdninger til banksektoren løbende. 

Ovenstående studie anses derfor mere som værende et øjebliksbillede af respondenters 

holdning til Danske Bank, da man ville kunne have fundet andre resultater hvis man havde 

adspurgt respondenterne en hvilken som helst anden dag. Derudover er Martensen og 

Grønholdts (2010) studie centraliseret omkring et udpluk af Danske Banks kunder, hvilket 

igen understøtter ovenstående pointe om, at studiet i højere grad illustrerer et øjebliksbillede 

snarere end den generelle holdning, da man ved at have udvalgt andre respondenter blandt 

Danske Banks kunder måske ville have fået et andet resultat.  

Denne afhandling tager ikke kun udgangspunkt i nuværende kunder, ligesom Martensen og 

Grønholdt (2010), men også i tidligere kunder hos Danske Bank. Det vil derfor være forkert at 

antage, at der er et direkte sammenligningsgrundlag mellem dette studie og studiet fra 2010, 

da studierne bygger på forskellige sammensætninger af respondenter, som har hver sin 

individuelle og subjektive holdning. Et mere korrekt sammenligningsgrundlag havde således 

været, hvis det var de samme respondenter som indgik i begge undersøgelser, hvilket ikke har 

været muligt. 

Et andet væsentligt og nødvendigt forbehold at gøre sig er, at man siden 2015 har lukket 

mange fysiske bankfilialer ned (Iversen & Brahm, 2016). Dette skyldes først og fremmest den 

digitale udvikling, som har medført at man har kunnet skære meget ned på interne ressourcer 

ved at indføre digitale løsninger, som for eksempel digitale underskifter og overførsler 

igennem Danske Banks netbank samt mobilapp. På den måde udfører kunderne selv en del af 

”ekspeditionsarbejdet” samtidig med, at Danske Bank har kunnet skære ned på de 

personaleomkostninger der har været i forbindelse med underskriftsmøder og 

kasseekspeditioner (Iversen & Brahm, 2016). Det er således en helt anden slags service 

Danske Bank bliver målt på nu, end den service der blev målt på i år 2010, da serviceniveauet 

nu i højere grad er rykket fra offline til online.  
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På trods af de fremhævede forbehold antages det alligevel, at man ved at sammenligne de to 

studier kan give en indikation af Danske Banks udvikling og nuværende situation. 

10. Kvalitativ analyse 

Dette afsnit har til formål at belyse de anvendte kvalitative undersøgelser, som henholdsvis er 

gadeinterviews og fokusgruppeinterview. De kvalitative undersøgelser har til formål at agere 

input til udviklingen af hypoteserne samt målemodellen, som skal testes i den kvantitative 

undersøgelse. 

I teoriafsnittet er der redegjort for udviklingen af referencerammen, herunder forholdet 

mellem brandevalueringerne, kunde-brand relationen og ´BE´, hvilket dermed belyser den 

højre side af modellen. Den kvalitative undersøgelse har således til formål at belyse modellens 

venstre side, som er brandassociationerne. 

Det er tidligere blevet klarlagt hvorfor fokusgruppeinterview er blevet valgt som en del af 

besvarelsen af problemformuleringen. Det følgende vil derfor være en beskrivelse af selve 

fokusgruppeinterviewet, herunder hvordan det blev operationaliseret og hvilke resultater det 

endte ud i. Til forberedelsen af fokusgruppeinterviewet fastlægges en disposition for de 

forskellige faser, indholdet i diskussionen klarlægges og der bliver lavet en rollefordeling 

mellem de to arrangører. For at kunne skabe en mere nuanceret diskussion til 

fokusgruppeinterviewet, er der desuden foretaget en række korte gadeinterviews af nogle af 

Danske Banks kunder.   

10.1. Gadeinterviews 

Formålet med gadeinterviews er, at identificere hvilke temaer kunderne forbinder med 

Danske Bank, og forudsætter således at der forefindes en sammenhæng mellem dette og 

bankens BE. 

Denne undersøgelse har til formål at være input til det senere fokusgruppeinterview, hvorfor 

kundernes holdning til Danske Bank som bank kan oversættes til deres opfattelse i negativ 

eller positiv forstand. Ulempen ved denne undersøgelse er imidlertid, at respondenterne ikke 

har mulighed for at uddybe deres svar, ligesom de kan føle sig nødsaget til at nævne både 

positive og negative ting. Ligeså har intervieweren ikke mulighed for, at uddybe hvad der 

menes ved spørgsmålet eller hvad undersøgelsen skal bruges til. Omvendt ses det også som 
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noget positivt, at respondenterne skal svare hurtigt, da man på den måde får deres 

umiddelbare holdning. Der vil på baggrund af disse antagelser udelukkende være tale om 

inspiration til fokusgruppedeltagernes dialog, hvorfor ingen hypoteser til videre undersøgelse 

vil blive udviklet på baggrund af svarene.  Spørgsmålet, som tilfældigt udvalgte gæster 

udenfor Danske Bank bliver adspurgt, er derfor som følgende:  

”Hvad er det bedste og dårligste ved at være kunde i Danske Bank?” 

Måden, hvorpå denne form for indsamling af data er blevet anvendt, er et eksplorativt studie, 

da der af den grund kan opnås indikationer omkring hvilke variable, der er essentielle at måle 

i forbindelse med fokusgruppeinterviewet i den kvalitative analyse. Dog kan disse variable 

ikke måles alene og blive anvendt, men skal derimod fungere som de primære faktorer for 

input til fokusgruppeinterviewet og senere sekundært til den kvantitative undersøgelse.    

10.1.1. Operationalisering af gadeinterviews 

Undersøgelsen består af 30 tilfældigt udvalgte respondenter, som alle er på vej ind eller ud af 

en Danske Bank filial i Roskilde eller på Nørre Voldgade i København. Respondenterne fik det 

samme spørgsmål på forskellige tidspunkter og ved to forskellige filialer. I Roskilde blev 10 

respondenter adspurgt om morgenen og 5 om aftenen, mens der i København blev adspurgt 5 

respondenter om morgenen og 10 om aftenen. 

10.1.2. Resultater fra gadeinterviews 

Resultatet af gadeinterviewet viste, at mange af respondenterne havde svært ved at sætte ord 

på hvad de reelt synes er positivt og negativt ved Danske Bank. Mange af respondenterne 

startede med at nævne at det var svært, da banken bare mindede om en hvilken som helst 

anden bank, mens flere af respondenterne enten kun kunne nævne enten et positiv eller 

negativ aspekt. Der dannede sig ikke noget mønster i forhold til de demografiske variable køn 

eller geografi, men det var dog tydeligt at se, hvad de forskellige aldersgrupper lagde vægt på. 

De yngre respondenter lagde vægt på mobilbank, udbuddet af apps, svartiden på Facebook og 

om de kunne få det billigere et andet sted, mens de ældste respondenter lagde stor vægt på 

deres bankrådgiver, den service som banken tilbyder og distancen til nærmeste filial. En 

række af respondenterne nævnte desuden hvidvaskning. Nogle var gale på banken, mens 

andre mere var bekymrede for hvad hvidvaskningssagen kom til at betyde. Eksempelvis sagde 

respondent 27, (46 år): ”Ting de er gode til: Hvidvaskning, snyd og bedrag. Ting de er dårlige 



Marie Lilienthal Heitmann Kandidatafhandling 15. maj 2019 
Emilie Lykke Andersen Cand.merc. EMF Copenhagen Business School 
 

Side 43 af 248 
 

til: Ikke at blive opdaget i hvidvaskning, snyd og bedrag” (Bilag 3), mens respondent 15 (68 

år) sagde: Jeg er virkelig nervøs for hvad hvidvaskningssagen kommer til at betyde for mig, og 

jeg synes ikke rigtigt at de kan svare mig på det. Men derudover er de jo bare så søde i filialen 

på Stændertorvet”. (Bilag 3). 

Gadeinterviewsne gav således ikke nogen ny brandassociation, men bekræftede i stedet hvad 

der skulle indgå i fokusgruppeinterviewet. Ligeledes forsøges at have respondenternes 

holdninger fra gadeinterviewsne in mente i forhold til deres alder for at se, om disse er 

sammenfaldende med respondenternes holdninger i fokusgruppeinterviewet. 

10.2. Fokusgruppeinterview 

Et fokusgruppeinterview er kendetegnet ved, at det starter struktureret, idet der ofte er en 

plan for hvad man skal nå igennem og hvornår, samt at der hele tiden er en ordstyrer som 

spørger ind til de enkelte udtalelser og diskussioner. Efterhånden vil fokusgruppeinterviewet 

blive ustruktureret, da der er tale om en fri og åben diskussion blandt de deltagende. Typisk 

består en gruppe af mellem 8 og 12 deltagere (Andersen, 2014, s. 155-156). Dette skaber en 

afbalanceret gruppedynamik, hvilket har til formål at inspirere deltagerne til at udveksle 

erfaringer og/eller holdninger, og dermed skabe nye erkendelser for de andre deltagere såvel 

som for moderator. Antallet af gruppedeltagere er afgørende, idet for mange deltagere vil 

resultere i, at ikke alle kommer til orde, mens for få vil forringe den førnævnte dynamik. 

Ligeledes er det også afgørende for resultaternes troværdighed, at deltagerne er 

repræsentative for befolkningen eller det segment man ønsker at belyse (Andersen, 2014, s. 

155-156). 

10.2.1. Respondenterne 

Fokusgruppen består af otte respondenter, som hedder henholdsvis Camilla, Anders, 

Marianne, Julie, Jakob Ole, Louise og Poul-Erik. Alle er fundet via eget netværk, og alle er 

nuværende eller tidligere kunder hos Danske Bank. Respondenter er bosiddende på Sjælland, 

men har derudover ikke fællestræk, der er en vis spredning i alderen og ingen af 

respondenterne er beslægtet eller mere end blot bekendte. Størrelsen på fokusgruppen er 

valgt, da dette menes at give en god gruppedynamik hvor alle når at blive hørt samtidigt med, 

at der er flere forskellige perspektiver og erfaringer i spil. Tabel 2 skaber et overblik over 

respondenterne:  



Marie Lilienthal Heitmann Kandidatafhandling 15. maj 2019 
Emilie Lykke Andersen Cand.merc. EMF Copenhagen Business School 
 

Side 44 af 248 
 

 

Tabel 2: Overblik over respondenter til fokusgruppeinterview (Egen tilvirkning) 

10.2.2. Operationalisering af fokusgruppeinterview 

Der udføres et enkelt fokusgruppeinterview af ca. 1,5 times varighed i Byens Hus i Roskilde 

den 6/2 kl. 18.00, hvor der blev serveret snacks og forfriskninger, for på bedste vis at skabe 

en uformel stemning. Inden udførelsen af fokusgruppeinterviewet blev der udarbejdet en 

spørgeramme, hvilket havde til formål at skabe en disposition over seancen og skabe et 

overblik over de emner som ønskedes belyst (Bilag 4). Skulle det vise sig at tiden løb fra 

fokusgruppeinterviewet ville man alternativt kunne afholde endnu et fokusgruppeinterview, 

såfremt resultaterne var mangelfulde.  

Fokusgruppeinterviewet var inddelt i fem dele. I første del introduceres formålet med 

fokusgruppeinterviewet samt dets sammenhæng med afhandlingen, hvor det bl.a. bliver sagt 

hvordan respondenterne kan være behjælpelige samtidigt med, at der opfordres til en god 

tone, hvor ingen holdninger er rigtige eller forkerte. Under denne præsentation, bliver 

fokusgruppeinterviewets agenda ikke nævnt, da dette muligvis vil kunne pege 

respondenterne i en bestemt retning, eller måske resulterer i, at respondenterne gemmer 

holdninger til senere. I anden del skal respondenterne notere på post-its, hvad de ligger vægt 

på i forhold til at opbygge brandværdi til en bank, herunder hvilke faktorer, som påvirker 

deres holdning til Danske Bank. Dette har til formål at lede respondenternes tanker ind på 

emnet, og få sat ord på de tanker de har. I tredje del blev disse post-its efterfølgende sat fast 

på tavlen, så alle respondenter kunne se hvad de andre havde skrevet, hvorefter hver 

respondent blev bedt om at knytte en kommentar til de emner, som vedkommende havde 

nedskrevet. Herefter blev alle emnerne som respondenterne havde nedskrevet i fællesskab 

sorteret i emner. Fjerde del havde til formål at tage de emner op, som ingen af 

respondenterne havde nævnt, eller som kun var blevet nævnt ganske perifert, hvilket bl.a. var 

Navn Alder Beskæftigelse Tidligere/nuværende kunde

Camilla 24 Studerende Nuværenede

Anders 46 Revisor Tidligere

Marianne 53 HR-chef Nuværende

Julie 37 Blomsterbinder Nuværende

Jakob 42 Ingeniør Tidligere

Ole 62 Lastbilchauffør Nuværende

Louise 21 Studerende Nuværende

Poul-Erik 71 Pensionist Nuværende
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dele fra referencerammen eller fra de forudgående gadeinterviews.  I femte, og sidste del, blev 

hvidvaskningssagen diskuteret. Her blev respondenterne spurgt ind til hvad de ved om sagen, 

og hvad den har betydet for de enkelte respondenters holdning til Danske Bank. Efter at have 

diskuteret sagen som helhed blev hvidvaskningssagen sat i perspektiv til de kategorier som 

stadig hang på tavlen. Grunden til, at dette var den sidste fase skyldes, at denne ikke skulle 

påvirke respondenternes svar fra begyndelsen. 

Til sidst blev der takket af, og hver af respondenterne blev tilbudt at få en kopi af den færdige 

afhandling, hvis det skulle have deres interesse. 

10.2.3. Resultater fra fokusgruppeinterview 

Fokusgruppeinterviewets respondenter bidrog med vidt forskellige holdninger, som 

tilsammen skabte ny information til de bagvedliggende brandassociationer til skabelsen af 

Danske Banks BE hos den danske privatkunde. Det blev således fravalgt at afholde yderligere 

et fokusgruppeinterview, idet det blev vurderet, at dette kun ville skabe minimal ny viden i 

forhold til besværet ved at samle samt afholde endnu et interview. 

Et af formålene ved fokusgruppeinterviewet var at skabe en troværdighed for personerne der 

testes vedrørende den konceptuelle model, men da visse begreber, som eksempelvis 

rationelle- og følelsesmæssige brandevalueringer samt brandværdi, er for udefinerbare og 

ikke håndterbare over for respondenterne i fokusgruppen, havde fokusgruppeinterviewet i 

stedet til formål at bekræfte samt indsamle forskellige brandassociationer. For at undgå at 

påvirke respondenterne eller bringe akademiske begreber frem, skulle respondenterne i 

fokusgruppen selv skrive faktorer, som de associerer med brandet Danske Bank, inden selve 

diskussionen fandt sted. Ud fra disse kunne det ses, at brandassociationerne kunne grupperes 

i forskellige overordnede temaer, der dertil også indeholdt de mere udefinerbare begreber, 

hvor der efterfølgende så kunne dannes en samtale på baggrund af dette.  

På grundlag af den teoretiske viden, er der skabt mulighed for revidering af den 

grundlæggende konceptuelle model, som skal være med til at udgøre det akademiske 

fundament for det videre arbejde.  

De efterfølgende afsnit udgør de brandassociationer, som respondenterne kom frem til. Med 

undtagelse af ´’Hvidvaskningssagen’, afviger brandassociationerne ikke fra litteraturen. Under 
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hvert emne er de citater som stammer fra fokusgruppeinterviewet, som er transskriberet i 

bilag 5.  

Opfattet produktkvalitet 

Respondenterne nedskrev begreberne ”kvalitet”, ”produkter”, ”redskaber” og 

”brugervenlighed” hvilket alle indgår i produktkvalitet. Produktkvalitet favner blandt andet 

de forskellige konti til dagligt forbrug og opsparing, mobilbank samt apps som ’Mobilepay’ og 

’Lommepenge’. 

Camilla påpeger, at: ”Det skal være nemt” (Bilag 5m linje 72), hvilket nok også er den mest 

sagte sætning inden for dette tema. Det er nemlig godt at man ”(…) hurtigt kan overføre sin 

ferieopsparing til sin forbrugskonto, fordi drømmerejsen pludselig er der” og nemt at man 

bare kan ”(…) overføre 100 kroner til sin datters Lommepenge, hvis hun skal i biografen med 

en fra klassen” forklare Marianne (Bilag 5, linje 134). 

Hvad der er vigtigst for de fleste af respondenterne er dog, at man som Anders siger: ”Har det 

fulde overblik over ens penge, fordi det er muligt at have en konto til hver ting. En 

budgetkonto, en feriekonto, en konto til nyt køkken og en til Lines konfirmation” (Bilag 5, linje 

108). Men det kræver også at det virker, og det gør det ikke altid forklarer Jakob: ”Når 

mobilbank er nede, og det er det engang imellem, så ved man næsten ikke hvad man skal 

gøre” (Bilag 5, linje 186), og det skyldes ifølge Jakob i høj grad at: ”Vi er jo så hamrende 

afhængige af de hurtige løsninger. Jeg skal på tabletbank – nu. Jeg skal overføre 40 kroner til 

min søns fodboldtur – nu. Og det hjælper alle Danske Banks produkter os med. Men så har vi 

også håret i postkassen, når det ikke virker” (Bilag 5, linje 190). 

Opfattet servicekvalitet 

Servicekvalitet er et af de temaer som alle respondenterne nævnte i form af ”kundeservice”, 

”personlig bankrådgivning”, ”imødekommende personale”, ”lokale medarbejdere”, ”hurtig 

hjælp” og ”serviceniveau.” Service foregår på en række forskellige platforme i Danske Bank; 

via face-to-face, chatfunktionen i netbank, ved brug af ”Find Hjælp” på hjemmesiden eller ved 

at ringe direkte til kundeservice. Dette ser alle respondenterne, på tværs af alder, som et stort 

plus, hvilket afspejles af følgende udtalelser af henholdsvis Poul-Erik og Camilla: ”Os ældre 

sætter jo nok lidt mere pris på at kunne ringe, eller lige gå ned i gågaden og snakke med dem 

man nu plejer, hvis der er problemer” og ”Jeg hader at snakke i telefon, så for mig er det super 
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nyttigt bare at kunne søge på mit problem – og så har banken lavet en samling af alle svar. 

Eller hurtigt lige at kunne chatte med kundeservice hvis jeg ikke finder svar på mit spørgsmål” 

(Bilag 5, linje 80). 

Generelt er der derfor stor enighed om at service er vigtigt, hvilket også er en af grundene til 

at Julie ikke har skiftet til en online bank: ”Der kører hele tiden reklamer for Lunarway i 

radioen og på de sociale medier, og det lyder også meget fint det hele – men hvad hvis noget 

ikke fungerer?” (Bilag 5, linje 154). Samtidigt kommer flere af respondenterne også ind på, at 

de aldrig ville kunne have en bank, som ikke yder en høj servicekvalitet, lige meget om de så 

kan tilbyde en lavere rente eller en endnu smartere app. Respondenterne er alle indforstået 

med, at man ved diverse bankprodukter vil opleve spørgsmål eller problemer, hvorfor det 

også er vigtigt at banken hjælper en med at løse disse problemer hurtigt og enkelt. 

Pris 

Størstedelen af respondenterne noterede ”Pris” da de hver især skulle sætte ord på post-its, 

men dog var ikke alle enige om hvad pris betød i bankbranchen. For de yngre respondenter 

refererede ”pris” til den rente de havde på deres børneopsparinger eller det de betalte for at 

have en kassekredit i banken, mens det for de ældre handlede lidt mere om: ”(…) hvorvidt det 

koster penge at have sine penge i banken, og hvad det koster at have de forskellige kort” 

(Bilag 5, linje 223), idet flere af respondenterne føler at: ”det er tyveri at tage penge for at 

have et dankort” (Bilag 5, linje 225).  

Efter at have diskuteret hvad prisen generelt betyder på bankmarkedet, blev Danske Banks 

priser vendt. Her udtaler Poul-Erik: ”Danske Bank har rimelige priser. De er ikke de billigste, 

men til gengæld føler jeg, at jeg får meget ud af de penge jeg giver” (Bilag 5, linje 297), hvilket 

indikerer at på trods af den lidt højere pris hos banken, så er prisen rimelig, da man får meget 

for pengene.  

De yngre respondenter ser dog ikke lige så rummeligt på pris-elementet. Camilla udtaler: ”(…) 

det er naturligvis altid vigtigt at man kan snakke med sin bank, men endnu vigtigere er det 

dog, at de kan låne en de penge man har brug for til en fornuftig pris” (Bilag 5, linje 86), 

hvilket komplimenteres af følgende udtalelse af Louise: ”Hvis Danske Bank ikke vil låne mig 

pengene til min drømmelejlighed, så må jeg kigge mig omkring efter en ny bank.” 
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Tillid og troværdighed 

Der er bred enighed om at tillid og troværdighed er essentielt i forhold til skabelsen af BE, 

hvilket blev bevist da alle respondenter under den indledende brainstorm skrev begreber, 

som kunne relatere sig til temaet, herunder ”Image”, ”At man kan stole på banken” og ”Tiltro” 

(Bilag 5). 

Den finansielle sektor kan for mange være forbundet med noget man skal have meget indsigt i 

for at kunne forstå, og det er derfor vigtigt for Marianne og Camilla, at man har tillid til den 

bank man er hos. Blandt andet udtaler Marianne, at: ”Jeg ved intet om renter, gebyrer, lån, 

aktier og hvad ens bankrådgiver ellers kan af fornemme ord. Men jeg stoler på at de gør det 

der er bedst for mig og min hårdtjente penge” (Bilag 5, linje 140). Valg af bank er således 

påvirket af tilliden bank og kunde imellem, men også af det generelle image som banken har, 

og dermed om banken er associeret med noget positivt eller negativt. Dette eksemplificeres af 

følgende citat af Camilla: ”Hvis Danske Bank udelukkende var associeret med noget negativt, 

så ville jeg jo ikke have dem som bank. Så kunne jeg ligeså godt være kunde hos en online 

bank alla Coop eller Lunar Way” (Bilag 5, linje 96). Dette bliver lynhurtigt kommenteret af 

Anders, som påpeger at: ”Danske Bank er ikke ligefrem guld og grønne skove. Jo, hvis man er 

direktør. For mig kunne man ligeså godt være medlem af en russisk bank, eller en bank der 

var styret af robotter.” 

Det må således siges, at der er en meget splittet opfattelse af hvorvidt Danske Bank har et 

godt image, og dermed om man kan have tillid til dem. Ligeledes er der også forskellige 

holdninger til, hvad tillid er. Louise siger: ”Tillid er, at de forvalter mine penge godt. Det er 

derfor jeg har en bank.”, mens Jakob mener at: ”Tillid er i højere grad om man kan stole på, at 

de får pengene et ordentligt sted fra” (Bilag 5, linje 193). 

Differentiering 

To af respondenterne kom ind på ’Differentiering’ allerede ved deres post-its, men oftest var 

dette sat op imod en af de øvrige associationer. Poul-Erik havde skrevet: ”Bedre service end 

hos konkurrenten”, mens Julie havde skrevet: ”Stabil mobilbank”, hvilket hun uddybede ved, 

at den var bedre end for eksempel hendes veninders. Ved en videre diskussion af emnet, blev 

alle respondenterne dog enige om, at den måde Danske Bank differentierer sig fra andre på, er 

meget minimal. De havde ifølge Anders: ”Præcis samme rådgivning, lånemuligheder, 
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mobilbank, apps mm.” (Bilag 5, linje 418), hvilket ham og Jakob blev enige om var dårligt, 

taget i betragtning at de er den største bank i Danmark. Marianne pointerede desuden: ”(at) 

det ikke kun er Danske Bank som ikke er så meget anderledes. Alle banker er ens. Men det 

ville være fantastisk hvis de begyndte at blive lidt mere modige, tage nogle chancer og 

differentiere sig lidt” (Bilag 5, linje 421), hvilket de øvrige respondenter var enige i. 

Sociale medier  

Alle respondenterne nævnte på forskellig vis sociale medier. Det kom til udtryk som 

”håndtering af klager”, ”andres holdninger”, ”svartider på Facebook” og ”medierne”, hvilket 

via en diskussion af emnet blev slået sammen til temaet ’Sociale medier’. Ole som havde 

skrevet ”håndtering af klager” på en post-it uddybede sin seddel med ordene: ”Jeg kan 

simpelthen blive så rasende på banken, når de ikke tager klager på deres Facebookside 

seriøst. Når de bare skriver et eller andet basic-svar til alle” (Bilag 5, linje 230), mens 

Marianne uddyber ”andres holdninger” med: ”Jeg aner ikke en dyt om banker, renter, aktier 

og hvidvaskning, og derfor læser jeg tit debatindlæg og opslag fra fremmede på Facebook.” 

Det er således ikke kun kommunikation fra Danske Bank selv, som er vigtigt for 

respondenterne, men i endnu højere grad er det den kommunikation, som er udenfor 

virksomhedens hænder, som er interessant for respondenterne. Under dette emne blev det 

nævnt, at alle respondenterne havde læst negative ting om Danske Bank på eksempelvis 

Facebook, hvilket ikke var tilfældet med positive ting, og dette har påvirket respondenternes 

holdning til banken. Dette illustreres også af en udtalelse fra Julie: ”Der er mange ting 

omhandlende Danske Bank, som jeg ikke har en holdning til, men når hele Danmark så er sure 

på dem, så er det da klart at jeg også bliver det” (Bilag 5, linje 169). Ligeledes havde ingen af 

de otte respondenter nogensinde skrevet noget positivt om Danske Bank på de sociale 

medier, mens både Anders og Jakob har skrevet negative ting, ”(…) i håb om at overbevise 

andre” (Bilag 5, linje 199). 

Opfyldelse af løfter 

Ingen af respondenterne kom selv ind på ’Opfyldelse af løfter’, og den blev derfor taget op i del 

4. Da respondenter blev bedt om at forholde sig til det, sagde Louise: ” Det er en værdi som jeg 

helt sikkert synes er vigtig, men jeg vil være ærligt og sige, at jeg faktisk ikke helt ved hvad en 

bank som Danske Bank kunne love deres kunder” (Bilag 5, linje 446), hvilket mange af de 
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øvrige respondenter heller ikke kan svarer på. Jakob, som er lidt mere kritisk end de øvrige 

respondenter påpeger dog: ”At de lover, både gennem deres hjemmeside, i deres reklamer og 

sikkert også i deres rapporter, at de vægter deres samfundsansvar højt. Hvilket de ikke har 

kunnet overholde” (Bilag 5, linje 458). Dette virker til at åbne de øvrige respondenters øjne, 

og flere tilkendegiver, at de er enige i Jakob. 

Hvidvaskningssagen 

Selvom emnet ’Hvidvaskning’ blev gemt til sidst i fokusgruppeinterviewet, dukkede det op 

flere steder undervejs. Flere af respondenterne mener, at deres forhold til banken er blevet 

påvirket af sagen, og deres nuværende holdninger kan inddeles i tre forskellige kategorier; 

dem som er sure på banken, dem som synes at det er synd for bankens ansatte og dem som er 

ligeglade eller ikke forstår, hvad det har haft af betydning.  

Respondenterne Anders og Jacob har begge skiftet bank inden for det seneste år. Grunden til 

skiftet er ifølge Anders: ”Det er ikke udelukkende på grund af hvidvaskningssagen, at jeg 

skifter bank. Jeg har tænkt over det i en årrække, og nu synes jeg bare at jeg nåede dertil, at 

jeg ikke havde flere undskyldninger” (Bilag 5, linje 476), mens det for Jacob står klart, at 

grunden til skiftet skyldes hvidvaskningssagen. Faktisk mener han også, at alle andre burde 

skifte: ”Hvis man ikke skifter bank, er man ligeglad med moral. Det er lige før at jeg vil sige at 

man ikke selv besidder noget” (Bilag 5, linje 485). Ole derimod synes at det er synd for de helt 

almindelige ansatte i danske bank, hvilket han begrunder med følgende: ”De mennesker, man 

møder i banken, er ikke dem der har drevet "vaskeriet” og det ville være fuldstændig forfejlet, 

at rette skytset, mod dem” (Bilag 5, linje 491). 

10.3. Delkonklusion: Kvalitativ analyse  

Det kan ud fra de kvalitative undersøgelser ses, at de fleste emner, som blev diskuteret, 

allerede indgik i den konceptuelle model, eller var underliggende emner til de eksisterende 

brandassociationer. Fokusgruppeinterviewet har dog ikke været forgæves, idet 

respondenterne kom med nye indgangsvinkler til emnerne, hvilket derfor gør emnerne 

bredere, og som vil blive inddraget i spørgeskemaundersøgelsen. Det er desuden blevet 

valideret, at ’Hvidvaskningssagen’ er vigtig for respondenterne, hvorfor denne nu vil indgå 

som en selvstændig brandassociation.  
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Dertil blev det bekræftet ved fokusgruppeinterviewet ved sammenligning af 

gadeinterviewsne, at respondenternes alder havde betydning for deres holdning, idet de 

ældre var dem, som satte størst pris på god service. Yderligere blev det også identificeret, at 

respondenternes holdning til banksektoren generelt påvirkede deres holdning til Danske 

Bank, hvor respondenterne dertil også sammenlignede Danske Bank med andre banker, 

hvilket resulterede i, at de kun var negative overfor Danske Bank på grund af deres negativitet 

overfor andre banker. 

Der sås ligeledes en sammenhæng mellem, om respondenten havde en generel positiv eller 

negativ holdning til Danske Bank, og hvorvidt respondenten havde skrevet noget på de sociale 

medier. Ingen af de primært positive respondenter havde skrevet positive ting, på trods af at 

de i fokusgruppeinterviewet havde mange emner, som de var yderst tilfredse med. Derimod 

havde de respondenter, som primært er negative overfor Danske Bank skrevet negative ting 

om banken på deres Facebookside, for på den måde at få andre til at ændre holdning. Dette på 

trods for, at disse respondenter også havde flere positive ting at sige om banken.  

11. Revideret model 

Ud fra de to kvalitative analyser i form af gadeinterviews samt fokusgruppeinterview er den 

konceptuelle model blevet revideret. Den konceptuelle model er blevet revideret, idet de 

kvalitative analyser identificerede relevante temaer, der vurderes til at kunne have en 

signifikant effekt på Danske Banks BE via dets underliggende dimensioner. På baggrund af 

den indsamlede empiri og den nye viden, er der til den revideret model blevet tilføjet en ny 

variable, som er ’Hvidvaskningssagen’. I den reviderede model er alle variablene med 

undtagelsesvis BE oversat til dansk, da disse bruges i spørgeskemaundersøgelsen i den 

kvantitative analyse, idet respondenterne, som spørgeskemaet henvender sig til, er 

dansktalende personer. Den reviderede model kan ses i figur 8. 
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Figur 8: Revideret model (Egen tilvirkning) 

12. Opstilling af hypoteser 

På baggrund af teoriafsnittet og den kvalitative analyse bliver der udviklet hypoteser, som 

efterfølgende kan testes i en kvantitativ undersøgelse samt analyse, hvor disse hypoteser skal 

danne baggrund for besvarelsen af de opstillede research questions. Ved opstillingen af 

hypoteserne opstilles der en nulhypotese også kaldet H0, hvilket er den der testes, som 

angiver, at der ikke er nogen forskel (Jensen & Knudsen, 2016, s. 31-32). Dertil opstilles også 

en alternativhypotese, der postulerer det modsatte af nulhypotesen til vis grad, hvor det 

netop er disse alternativhypoteser, som det forventes at finde frem til i datasættet, og er disse 

hypoteser vi som undersøgere opstiller. Grunden til, at det ikke er alternativhypotesen men 

derimod nulhypotesen, der testes, er, at en alternativhypotesen ikke kan bevises, men 

nulhypotesen kan afvises, hvorved alternativhypotese accepteres (Jensen & Knudsen, 2016, s. 

31-32).  
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Der kan forekomme to typer af fejl, når nulhypotesen testes. Den ene fejl også kaldet ”Type I 

fejl” er, hvor en sand nulhypotese afvises, hvilket resulterer i at alternativhypotesen 

accepteres, og der dermed konkluderes, at der signifikant forskel, selvom der ikke er. Den 

anden fejl også kaldet ”Type II fejl” er den situation, hvor en falsk nulhypotese accepteres, som 

medfører, at alternativhypotesen afvises og der derfor ikke er en signifikant forskel, selvom 

der i virkeligheden er det. Disse to typer af fejl kan føre til forkerte resultater, og for at 

formindske disse fejl sættes et signifikansniveau som regel på 5 %, således resultaterne af det 

statistiske test kan konkluderes med 95 % sikkerhed.  

De opstillede hypoteser, hvori målevariable fra den oprindelige konceptuelle model fra 

Martensen og Grønholdt (2010) indgår, er alle opstillet til at have en positiv indvirkning, 

hvorimod tilføjelsen af ’Sociale medier’ er opstillet til at have en negativ effekt. Ligeledes er 

hypoteserne vedrørende hvidvaskningssagen, der er blevet fundet via den kvalitative analyse 

også tilføjet til den reviderede model, opstillet til at have en negativ effekt på BE, da dette 

kunne udledes fra fokusgruppeinterviewet. De opstillede hypoteser inden dataindsamlingen 

er illustreret i tabel 3: 

 

Tabel 3: Hypoteser inden dataindsamling (Egen tilvirkning) 

Der er desuden opstillet en række hypoteser ud fra den kvalitative analyse som hører sig til 

segmenteringen. Disse hypoteser er som følger: 

Hypotese Reseach Questions og hypoteser Sammenhæng

RQ1 Influerer de opstillede brandassociationer med en eller flere af de underliggende dimensioner af brand equity?

Oprindelig referenceramme

H1 Produktkvalitet → Rationel brandevaluering +

H2 Produktkvalitet → Følelsesmæssig brandevaluering +

H3 Servicekvalitet → Rationel brandevaluering +

H4 Servicekvalitet → Følelsesmæssig brandevaluering +

H5 Pris → Rationel brandevaluering +

H6 Pris → Følelsesmæssige brandevaluering +

H7 Differentiering → Rationel brandevaluering +

H8 Differentiering → Følelsesmæssig brandevaluering +

H9 Opfyldelse af løfte → Rationel brandevaluering +

H10 Opfyldelse af løfte → Følelsesmæssige brandevaluering +

H11 Tillid og troværdighed → Rationel brandevaluering +

H12 Tillid og troværdighed → Følelesmæssig brandevaluering +

H13 Sociale medier → Rationel brandevaluering -

H14 Sociale medier → Følelelsesmæssige brandevaluering -

Hvidvaskningssagen

H15 Hvidvaskningssagen → Rationel brandevaluering -

H16 Hvidvaskningssagen → Følelsesmæssig brandevaluering -

RQ2 Er de underliggende dimensioners indflydelse tilstrækkelig til at forklare begrebet brand equity?

Følelsmæssig brandevaluering

H17 Følelsesmæssig brandevaluering → Rationel brandevaluering +

H18 Følelsesmæssig brandevaluering → Kunde/brand-relation +

Rationel brandevaluering

H19 Rationel brandevaluering → Kunde/brand-relation +
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 H20: Jo større utilfredshed, desto større tilbøjelighed til at sprede negativ eWOM. 

 H21: Bankrådgiverens indflydelse er større ved det ældre segment, end ved det yngre. 

 H22: Hvidvaskningssagen har haft en større effekt på de ældre 

13. Dataindsamling 

Dette afsnit har til formål at udvikle et spørgeskema til indsamling af kvantitative data, som 

har til formål at teste den reviderede models styrke. Dermed vil afsnittet indeholde en 

grundig beskrivelse af, hvordan spørgeskemaet er opbygget og hvilke spørgsmål som er valgt 

samt en gennemgang af spørgeskemaets reliabilitet og validitet, og en kort beskrivelse af de 

gennemførte pilottests. 

13.1. Spørgeskema 

I det forrige afsnit blev der opstillet en række research questions med dertil hørende 

hypoteser. Dette informationsbehov søges dækket gennem den kvantitative dataindsamling, 

hvori spørgeskemaet (Bilag 6) er det bærende element. Der vil således blive redegjort for 

spørgeskemaet i dette afsnit, herunder udarbejdelse, operationalisering, måling og skalering 

samt reliabilitets- og validitetsproblemer. Til sidst vil der kort komme et afsnit om den 

foretagede pilottest, som havde til formål at mindske problemer med spørgeskemaet.    

13.2. Måling 

Det er vigtigt at tage sig nogle forholdsregler i forhold til måling og skalering, da man igennem 

et overskueligt samt forståeligt spørgeskema opnår mindst mulig bias (Andersen, 2014, s. 

161-163) Samtidigt vil dette også gøre den efterfølgende analyse af resultaterne lettere, da 

man ved at arbejde med spørgeskemaet på denne måde undgår flerfortolkninger af 

spørgsmålene. De forskellige spørgsmål er inddelt på forskellige skalaer for at få det bedst 

mulige ud af svarene.  

Indledningsvist omhandler spørgeskemaet en række demografiske spørgsmål, hvor 

spørgsmålene alder og årsindkomst følger ratioskalaen og køn, hvilken region man er bosat i 

samt beskæftigelse følger den nominelle skala (Malhotra, et al., 2017, s. 271). 

13.3. Operationalisering 

Dette afsnit har til formål at gennemgå de valgte målevariable samt argumentere for hvorfor 

netop disse er valgt. De fleste målevariable er adopteret direkte fra Martensen og Grønholdt 
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(2003), idet de to modeller så vidt muligt bør være sammenlignelige, hvilket også højner 

spørgeskemaets validitet, da disse er testet tidligere. Dog resulterede de kvalitative 

undersøgelser også i en række målevariable, som er tilføjet til spørgeskemaet, og der er 

således blevet justeret på nogle af spørgsmålene. 

13.3.1. Produktkvalitet 

Produktkvalitet er et bredt begreb, der evalueres subjektivt og opfattes forskelligt i 

forbrugernes bevidsthed. Til at specialisere variablen, så udgangspunktet for at besvare 

variablen er ens for alle respondenter, tager Martensen og Grønholdt (2003) brug af tre af 

Garvins (1984) identificerede dimensioner til at vurdere produktkvalitet. Disse dimensioner 

er kaldt performance, features og durability (Martensen & Grønholdt, 2003, s. 77). 

Performance dækker over respondenternes holdning til virksomhedens kerneprodukt, 

features dækker over respondenternes holdning til Danske Banks sekundære produkter 

(hvorvidt de supplerer det primære produkt) og durability dækker over respondenternes 

livstidsværdi af produktet (Martensen & Grønholdt, 2003, s. 77).  

 

Tabel 4: Spørgsmål til ’Opfattet produktkvalitet’ (Egen tilvirkning) 

13.3.2. Servicekvalitet 

Til at måle servicekvalitet er der både valgt målevariable fra Martensen og Grønholdts (2010) 

studie og målevariable af egen tilvirkning ud fra fokusgruppeinterviews. Martensen og 

Grønholdt (2010) måler servicekvalitet ud fra assurance, der refererer til medarbejderes 

viden, høflighed og evne til at fremstå troværdige og pålidelige. Empathy som dækker over 

medarbejdernes omsorg overfor kunderne og deres evne til at give individuel 

opmærksomhed til de forskellige kunder, og til sidst responsiveness, der er et udtryk for 

medarbejdernes villighed til at afhjælpe kunderne og yde en god service (Martensen & 

Grønholdt, 2003, s. 78). 

Udover Martensen og Grønholdts dimensioner af servicekvalitet, blev der blandt 

respondenterne i fokusgruppeinterviewet også lagt stor vægt på bankrådgivernes betydning i 

forhold til deres opfattede kvalitet af servicen (afsnit 9.2.2). Af den årsag vurderes der at være 

Opfattet produktkvalitet Kilde

Danske Banks produkter er af høj kvalitet Martensen & Grønholdt, 2010

Sammenlignet med andre banker er Danske Banks produkter af høj kvalitet Martensen & Grønholdt, 2010

Sammenlignet med andre banker er Danske Bank en af de bedste Martensen & Grønholdt, 2010
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belæg til at kunne tilføje bankrådgivernes betydning som et delelement i måling af 

servicekvalitet.  

 

Tabel 5: Spørgsmål til ’Opfattet servicekvalitet’ (Egen tilvirkning) 

13.3.3. Pris 

Til brandassociationen ’Pris’ er der udelukkende valgt målevariable fra Martensen og 

Grønholt (2010). Dette skyldes til dels at det derved bliver nemmere at sammenligne dette 

studie med deres, men også at der ved brug af disse målevariable ikke kun tages hensyn til 

hvorvidt Danske Bank er dyre eller billige, men ligeså meget hvorvidt deres priser er rimelige 

i forhold til det man får som kunde, sammenlignet med konkurrenterne (Martensen & 

Grønholdt, 2003). 

 

Tabel 6: Spørgsmål til ’Pris’ (Egen tilvirkning) 

13.3.4. Differentiering 

Differentiering er et udtryk, der dækker over de forskellige fordele som et brand kan tilbyde. 

Til at vurdere Danske Banks grad af differentiering opstiller Martensen og Grønholdt (2010) 

tre målevariable som gør det muligt at afdække, hvorvidt disse fordele er unikke i forhold til 

konkurrenternes (Martensen & Grønholdt, 2003, s. 86). 

 

Tabel 7: Spørgsmål til ’Differentiering’ (Egen tilvirkning) 

13.3.5. Opfyldelse af løfte 

Martensen og Grønholdts (2010) definition af brandassociationen ’Opfyldelse af løfte’ 

indikerer, at variablen ikke kun omhandler hvorvidt et brand kommunikerer et løfte til 

forbrugerne, men også i hvor høj grad brandet indfrier de kommunikerede løfter. Denne 

Opfattet servicekvalitet Kilde

Danske Banks service er af høj kvalitet Martensen & Grønholdt, 2010

Danske Banks medarbejdere er kompetente Martensen & Grønholdt, 2010

Danske Banks medarbejdere giver mig individuel opmærksomhed Martensen & Grønholdt, 2010

Danske Banks medarbejdere er høftlige og imødkommende Martensen & Grønholdt, 2010

Min bankrådgiver har stor betydning for mig Egen tilvirkning

Hvis min bankrådgiver skiftede til en anden bank, ville jeg følge med Egen tilvirkning

Pris Kilde

Danske Bank er konkurrencedygtige på prisen Martensen & Grønholdt, 2010

Danske Bank har rimelige priser Martensen & Grønholdt, 2010

Differentiering Kilde

Samlet set adskiller Danske Bank sig positivt fra konkurrende banker Martensen & Grønholdt, 2010

Danske Bank er unikke sammenlignet med andre banker Martensen & Grønholdt, 2010

Danske Bank tilbyder fordele, som andre banker ikke kan Martensen & Grønholdt, 2010
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definition og fortolkning af begrebet afspejles derfor i de målevariable der er opsat for 

variablen. For eksempel bliver der både spurgt ind til om Danske Bank skaber løfter for 

respondenterne, men også om de lever op til deres løfter (Martensen & Grønholdt, 2003). 

 

Tabel 8: Spørgsmål til ’Opfyldelse af løfter’ (Egen tilvirkning) 

13.3.6. Tillid og troværdighed 

Tillid og troværdighed er ligeledes en variabel, som er inspireret af Martensen og Grønholdt 

(2010). Som tidligere nævnt er tillid en afgørende faktor i banksektoren, da det er et 

komplekst og uigennemskueligt område for mange kunder. Variablen har til formål at 

klarlægge, hvorvidt forbrugeren har tillid samt opfatter Danske Bank som en troværdig 

virksomhed (Martensen & Grønholdt, 2003). 

 

Tabel 9: Spørgsmål til ’Tillid og troværdighed’ (Egen tilvirkning) 

13.3.7. Sociale medier  

Sociale medier blev identificeret ved gadeinterviewet og fokusgruppeinterviewet. 

Målevariablene er derfor stærkt influeret af de to kvalitative undersøgelser samt tidligere 

forskning af Berry (2000) der viser, at ekstern kommunikation har en direkte indflydelse på 

forbrugernes holdningsdannelse og evaluering af BE. Variablen kan både have en negativ og 

positiv indflydelse på BE og derfor er det vigtigt, at den latente variabel måles ud fra 

spørgsmål som belyser begge aspekter. Dette element er nyt i forhold til tidligere forskning 

inden for BE, men med teknologiens fart og lagring in mente, er det svært at ignorere 

mængden af online kommunikation, hvilket også blev belyst i afsnit 9.2.2.  

 
Tabel 10: Spørgsmål til ’Sociale medier’ (Egen tilvirkning) 

Opfyldelse af løfter Kilde

Danske Bank skaber meningsfulde løfter for mig Martensen & Grønholdt, 2010

Danske Bank lever op til sine løfter Martensen & Grønholdt, 2010

Danske Bank har et godt image Martensen & Grønholdt, 2010

Tillid og troværdighed Kilde

Danske Bank er troværdige og pålidelige Martensen & Grønholdt, 2010

Danske Bank kommunikerer åbent og ærligt Martensen & Grønholdt, 2010

Jeg har stor tiltro til Danske Bank Martensen & Grønholdt, 2010

Sociale medier Kilde

Jeg følger Danske Bank på et eller flere sociale medier såsom Facebook eller Twitter Egen tilvirkning

Jeg har skrevet negative ting om Danske Bank på de sociale medier Egen tilvirkning

Jeg har skrevet postive ting om Danske Bank på de sociale medier Egen tilvirkning

Jeg har læst negative ting om Danske Bank på de sociale medier Egen tilvirkning

Jeg har læst positive ting om Danske Bank på de sociale medier Egen tilvirkning

Opslag på de sociale medier får mig til at overveje ting, som jeg ikke har overvejet før Egen tilvirkning

Jeg har ændret min holdning til Danske Bank efter at have læst et opslag på de sociale medier Egen tilvirkning

Jeg synes, at Danske Bank er gode til at svare på folks klager på de sociale medier Egen tilvirkning
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13.3.8. Hvidvaskningssagen 

Eftersom denne opgave bygger på casen om hvidvaskningssagen i Danske Bank, er det 

besluttet, at tilføje variablen ’Hvidvaskningssagen’ til CBBE-modellen. I den kvalitative 

undersøgelse blev der belyst forskellige holdninger til hvidvaskningssagen, og derfor 

vurderes det at være relevant at kunne måle helt konkret hvad hvidvaskningssagen har haft 

for en effekt på BE. Spørgsmålene er derfor forsøgt formuleret således, at de afdækker 

forskellige aspekter af hvidvaskningssagen.   

 

Tabel 11: Spørgsmål til ’Hvidvaskningssagen’ (Egen tilvirkning) 

13.3.9. Rational brandevaluering 

Variablen ’Rationelle brandevalueringer’ opdeles i to undervariable, herunder brand værdi og 

kundetilfredshed, som hver især måles igennem en række målevariable. Martensen og 

Grønholdt (2010) opstiller tre spørgsmål til måling af kundetilfredshed; graden af tilfredshed 

i forhold til: 

1) De individuelle brandattributter. 

2) Den oplevede kvalitet.  

3) Den samlede oplevelse.  

Hvad angår brand værdi er det målevariable som tydeliggør opfattelsen af ’Værdi for pengene’ 

(Martensen & Grønholdt, 2003, s. 92).  

 

Tabel 12: Spørgsmål til ‘Rationel brandevaluering’ (Egen tilvirkning) 

13.3.10. Følelsesmæssig brandevaluering 

Variablen ”Følelsesmæssige brandevalueringer” opdeles i tre undervariable, herunder 

feelings, self-expressive benefits og social approval. Feelings referer til respondenternes følelser 

Hvidvaskningssagen Kilde

Jeg har fået mindre tiltro til Danske Bank efter hvidvaskningssagen Egen tilvirkning

Jeg synes ikke, at Danske Bank fortjener den shitstorm, som de er havnet i grundet hvidvaskningssagen Egen tilvirkning

Jeg synes, at Danske Bank har håndteret hvidvaskningssagen godt på de sociale medier Egen tilvirkning

Hvidvaskningssagen har gjort, at jeg er tættere på at skifte bank end tidligere Egen tilvirkning

Rationel brandevaluering Kilde

Danske Bank er gode i sin kerneforretning Martensen & Grønholdt, 2010

Danske Bank leverer god værdi for pengene Martensen & Grønholdt, 2010

Danske Bank er gode til at opdylde mine bankbehov Martensen & Grønholdt, 2010

Det giver mening for mig at være kunde hos Danske Bank, selvom de fleste banker er mere eller mindre ens Martensen & Grønholdt, 2010

Alt i alt, hvor tilfreds er du med Danske Bank? Martensen & Grønholdt, 2010

Hvor godt føler du, at Danske Bank opfylder dine forventninger? Martensen & Grønholdt, 2010

Forestil dig en bank, som er perfekt i alle aspekter. Hvor tæt på dette ideal anser du Danske Bank for at være? Martensen & Grønholdt, 2010
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til Danske Bank, self-expressive benefits referer til hvordan respondenterne igennem Danske 

Bank og deres produkter udtrykker dem selv, og social approval er i hvilket omfang Danske 

Bank er socialt godkendt i samfundet (Martensen & Grønholdt, 2003, s. 89). Dertil er der 

tilføjet en målevariabel, da det i den kvalitative undersøgelse sås, at flere af respondenterne 

følte en form for skyld og skam over at være kunde hos Danske Bank (Bilag 5).   

 

Tabel 13: Spørgsmål til ‘Følelsesmæssige brandevaluering’ (Egen tilvirkning) 

13.3.11. Brand Equity 

BE refererer til kunde/Brand-relationen, og består som tidligere nævnt af loyalitet. Ligesom 

ovenstående variable er loyalitet et bredt begreb, som bliver opfattet forskelligt i 

forbrugernes bevidsthed. Martensen & Grønholdt (2010) definerer og måler loyalitet ud fra 

både et holdningsmæssigt og adfærdsmæssigt perspektiv. De adfærdsmæssige målevariable 

indebærer lysten til at anbefale, hvor attraktivt respondenterne opfatter Danske Bank, hvor 

engagerede de er i Danske Bank samt deres attachment til Danske Bank. Målevariablene 

indenfor den holdningsmæssige loyalitet indebærer spørgsmål i relation til respondenternes 

genkøb og kundeandel. Summen af både den adfærdsmæssige og holdningsmæssige loyalitet, 

samt effekten fra de andre variable i modellen danner altså grundlag for BE (Martensen & 

Grønholdt, 2003, s. 94). 

 

Tabel 14: Spørgsmål til ’Brand Equity’ (Egen tilvirkning) 

13.4. Reliabilitet og validitet 

Reliabilitet henviser til stabiliteten af en måling (Andersen, 2014, s. 84). Disse målefejl kan 

opstå, hvis der i spørgsmålet eller svarkategorien er en uklar formulering eller en tvetydighed, 

som gør respondenten i tvivl eller hvis respondenten laver et bestemt mønster i sin 

Følelsesmæssig brandevaluering Kilde

Når jeg tænker på Danske Bank, får jeg en positiv følelse Martensen & Grønholdt, 2010

Danske Bank betyder meget for mig Martensen & Grønholdt, 2010

Danske Bank passer til mig som person Martensen & Grønholdt, 2010

Danske Bank er en livsstil Martensen & Grønholdt, 2010

Jeg kan identificere mig med andre kunder hos Danske Bank Martensen & Grønholdt, 2010

Jeg er stolt af at bruge Danske Bank Martensen & Grønholdt, 2010

Jeg fortæller gerne andre, at jeg er kunde hos Danske Bank Egen tilvirkning

Brand Equity Kilde

Næste gang du skal vælge bank, hvor sandsynligt er det, at det vil blive Danske Bank? Martensen & Grønholdt, 2010

Jeg har overvejet at skifte bank Egen tilvirkning

Hvis ja: Hvad er grundet til bankskiftet? Egen tilvirkning

Jeg vil anbefale Danske Bank til andre Martensen & Grønholdt, 2010

Samlet set, hvor attraktiv finder du Danske Bank i forhold til andre banker? Martensen & Grønholdt, 2010

Jeg er meget interesseret i Danske Bank Martensen & Grønholdt, 2010

Det er vigtigt for mig at opretholde forholdet til Danske Bank i fremtiden Martensen & Grønholdt, 2010
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besvarelse, i stedet for at tage stilling til de enkelte spørgsmål. Denne problematik forsøges 

undgået ved udførelse af en pilottest, hvor de udvalgte testere opfordres til at være 

opmærksomme på problemstillingerne. Der er derudover foretaget en randomisering af 

spørgsmålene i batterierne, således at spørgsmålene nævnes i tilfældig rækkefølge overfor de 

forskellige respondenter. Da respondenter oftest tager bedst stilling til de øverste spørgsmål, 

undgår man derved systematiske fejl. 

Validitet henviser til om man rent faktisk fik målt det man havde til hensigt (Andersen, 2014, 

s. 84). Problemer med validiteten er således kendetegnet ved at respondenternes svar afviger 

fra sandheden, ofte fordi respondenterne ønsker at fremstille sig bedre ved at svare 

anderledes end hvad der egentlig er tilfældet (Andersen, 2014, s. 84). Dette forsøges undgået 

ved at respondenter har mulighed for at besvare spørgeskemaundersøgelsen anonymt. 

13.5. Pilottest 

Inden at spørgeskemaet blev distribueret i dets endelig form, blev der foretaget en pilottest. 

Denne pilottest har til formål at finjustere mindre fejl samt gøre opmærksom på eventuelle 

forståelsesproblemer, som ofte kan opstå når respondenter uden kendskab til de konkrete 

begreber og teorier skal indgå i en undersøgelse (Andersen, 2014, s. 165). Pilottesten blev 

uddelt til fem udvalgte testpersoner; en der besidder en forståelse inden for udarbejdelse af 

spørgeskemaer samt har forståelse for de benyttede teorier og fire som ikke besidder dette, 

men som forventes at være den gængse respondent på spørgeskemaundersøgelsen. 

Yderligere blev de bedt om at tage tid på, hvor længe de var om at lave besvarelsen. 

Tilbagemeldingerne fra testpersonerne resulterede i et par mindre ændringer, herunder blev 

sproget gjort mere forståeligt og hverdagsagtigt, engelske begreber blev oversat til dansk og 

der blev skrevet indledende tekster til de målevariable som kunne være svære at forstå. De 

fem testpersoner besvarede desuden pilottesten på mellem otte og elleve minutter, hvorfor 

den estimerede tid til besvarelsen blev sat til ti minutter. 

14. Kvantitativ analyse 

Den kvantitative analyse har til formål at finde frem til, hvor meget hver enkelt underliggende 

brandassociation har af effekt på BE, hvilket gøres ud fra respondenternes svar af det 
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opstillede spørgeskema. Først skabes et dataoverblik over respondenternes svar, hvor der 

dernæst foretages en faktoranalyse samt en PLS-analyse på dette data. 

14.1. Dataoverblik 

Før der kan analyseres på det indsamlede datamateriale, skal der ryddes ud i besvarelserne. 

Der kan være to grunde til, at man som respondent bliver udeladt fra spørgeskemaet. Den 

første er, at man har tilkendegivet at man aldrig har været kunde hos Danske Bank, og dermed 

er blevet ført direkte til slutningen af spørgeskemaet. Den anden er at man ikke har 

færdiggjort spørgeskemaet. Efter rensningen af det indsamlede datamateriale er der 143 

brugbare besvarelser.  

 

Figur 9: Dataoverblik 

Den ovenstående figur viser en gennemførelsesprocent på 41 %. En af grundende til det lave 

antal gennemførelser skyldes, at de respondenter som har distribueret spørgeskemaet også er 

inkluderet. Det forholdsvist høje antal distributioner kan skyldes, at flere af respondenterne 

ikke har været opmærksom på, at spørgeskemaet kun var for tidligere eller nuværende 

kunder hos Danske Bank før de åbner spørgeskemaet. 

Kategorien ”nogen svar” dækker over de respondenter som ikke har færdiggjort 

spørgeskemaet, og de er således ugyldige i den videre analyse. Man vil godt kunne bruge disse 

besvarelser, men da det kan skabe en skævvridning i konklusionerne, er dette fravalgt. 

Besvarelserne i ”nogen svar” er alle blevet kigget igennem, og det viser sig, at to af 

besvarelserne er endt i denne kategori, da det sidste felt med e-mail ikke er udfyldt. Da dette 

ikke er en mangel i selve besvarelsen af spørgeskemaet, medtages disse to besvarelser, 

hvorfor antallet af gennemførte besvarelser stiger til 145, svarende til en 

gennemførelsesprocent på 77,96 %. 
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14.1.1. Yderligere kritik af spørgeskemaet 

Den lave gennemførelsesprocent kan til dels skyldes spørgeskemaets længde, men også at 

mange af respondenterne ikke har en konkret holdning til deres bank. Flere af problemerne 

blev blødgjort i pilottesten, men det må dog erkendes, at spørgeskemaets sværhedsgrad samt 

dybde har været en forhindring. 

Desuden er der ved flere spørgsmål i spørgeskemaet ikke tilføjet ”ved ikke” som en 

svarmulighed, hvilket skyldes et forsøg på at tvinge respondenterne til at tage stilling, da det 

tidligere er blevet erfaret at mange respondenter ser ”ved ikke” som den nemme løsning. 

Mangel på denne svarmulighed kombineret med, at man skal svare på de enkelte spørgsmål 

for at komme videre til det næste, kan have resulteret i, at respondenterne ikke har svaret 

oprigtigt, men måske blot har svaret ”hverken eller”, da dette i stedet er set som en mellemvej. 

14.1.2. Dataforberedelse 

Svarmulighederne til målevariablene i spørgeskemaet er baseret på en Likert-skala, hvor 1 er 

det mest negative og 5 er det mest positive. Det er derfor nødvendigt at vende skalaerne, hvis 

der er en hypotese om, at en negativt ladet hypotese skal indgå i en skala, hvor de resterende 

er positive. Dette er gældende for spørgsmålene Q63, Q64 og Q66 (Bilag 6). 

Ved nogle spørgsmål har det desuden været muligt at svare ”ved ikke” eller ”ønsker ej at 

besvare”, hvilket skal håndteres forskelligt alt efter analysen. Ved eksempelvis 

frekvenstabellerne kodes disse som ”6”, hvorimod de senere kodes som en missing value ved 

faktoranalysen. Dette skyldes at det kan give et misvisende billede hvis den stadig er kodet 

som ”6”, da den i så fald vil trække positivt op. 

14.1.3. Frekvenstabeller 

For at skabe overblik i datamaterialet og få et bedre kendskab til respondenterne opstilles en 

række frekvenstabeller. En frekvenstabel præsenterer dataene i række- og kolonneformat, 

der viser antallet af respondenter, som har svaret inden for hver af svarkategorierne i de 

enkelte spørgsmål (Jensen & Knudsen, 2016, s. 74).  

14.1.3.1. Respondentprofil 

Indledningsvis analyseres de demografiske variable for at få et indtryk af og forstå 

respondenternes profiler, hvilket er illustreret i bilag 7. 
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Hvad angår kønsfordelingen er 63,4 % kvinder, 35,9 % mænd og 0,7 % identificerer sig som 

andet. Denne fordeling viser dermed en overrepræsentation af kvinder, set i forhold til den 

danske befolkning, hvor omkring 50,2 % er kvinder og 49,8 % er mænd (Danmarksstatistik, 

2018). Kigger man på respondenternes alder, er fordelingen noget mere jævn, da alle aldre i 

større eller mindre udtrækning er repræsenteret. Størstedelen af respondenterne befinder sig 

dog i aldersgruppen 18-23 år og 24-29 år, da det udgør henholdsvis 16,6 % og 26,9 % af alle 

respondenterne. Dette skyldes formentlig, at spørgeskemaet først og fremmest er distribueret 

igennem personligt netværk. De næststørste segmenter er blandt de 42-47 årige og 48-53 

årige, som fordeler sig med henholdsvis 13,8 % og 16,6 % af alle respondenterne. Opnåelsen 

af en så bred dækning af de forskellige aldersgrupper skyldes, at spørgeskemaet også er 

blevet distribueret igennem diverse Facebooksider, herunder ”Skift Bank nu” (Bilag 1) og 

Danske Banks officielle Facebookside, hvor der må antages at være et lidt ældre publikum. 

Derudover er spørgeskemaet også blevet delt mere end 15 gange igennem forfatternes eget 

netværk, hvilket igen taler for, at spørgeskemaet er nået ud til et bredt publikum.  

Ovenstående resultater afspejler sig også i respondenternes jobsituation, hvoraf 26,9 % er 

under uddannelse, 42,8 % er lønansat på fuldtid og 15,2 % er lønansat på deltid. Derudover er 

der 5,5 % pensionister og 9,7 % er ledere. Dette belyses yderligere i respondenternes 

anslåede årsindkomst hvoraf 32,4 % har en årsindkomst før skat på under 250.000 kr., 29,7 % 

har en årsindkomst på mellem 250.000-500.000 kr., 20,7 % har en årsindkomst på mellem 

500.000-750.000, mens blot 9,0% og 6,9% har en årsindkomst før skat på henholdsvis 

750.000-1,1 mio. kr. og over 1,1 mio. kr. (Bilag 7). Respondenterne har ved spørgsmålet 

vedrørende deres jobsituation haft mulighed for at angive flere valg, da det at være 

studerende ikke nødvendigvis udelukker at man for eksempel er lønansat på deltid (Bilag 6).  

Dette er højst sandsynligt årsagen til den noget mere jævne fordeling af årsindkomster, set i 

forhold til fordelingen af respondenternes jobsituation.  

Når man kigger på den demografiske fordeling af respondenterne, ses en skæv fordeling. Hele 

57,2 % er fra Region Hovedstaden, 18,6 % er fra Region Sjælland og 10,3 % er fra Region 

Syddanmark.  De resterende 14 % fordeler sig mellem henholdsvis Region Nordjylland og 

Midtjylland. Dette forklares endnu en gang ved at forfatterne selv er fra Region Hovedstaden 

og Region Sjælland.  Det er dog lykkedes at få svar repræsentanter fra Jylland igennem en 

relativ bred distribuering af spørgeskemaet (Bilag 7). 
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14.1.4. Krydstabeller 

Krydstabeller er et værktøj, der opstiller data i et række- og kolonneformat, så man hurtigt 

kan få en indsigt i- og et overblik over sammenhængen mellem to udvalgte variable (Jensen & 

Knudsen, 2016, s. 84). Derudover kan man også gennem ”Chi-Square” og ”Cramers V” få et 

indblik i hvorvidt sammenhængen kan anses som værende signifikant eller ej. Nedenfor vil to 

krydstabeller blive gennemgået.  

De to krydstabeller vil blive brugt til at skabe bevis og validitet for, at de to tilføjede variable, 

sociale medier og hvidvaskningssagen, har en effekt på den afhængige variable, som i dette 

tilfælde er kunde-brand relationen. På den måde sikrer man sig, at der ikke alene er et 

teoretisk og empirisk grundlag for, at medtage de to variable i modellen, men at der rent 

faktisk også er et statistisk signifikant grundlag. Den første krydstabel omhandler 

sammenhængen mellem kunde-brand relationen og hvidvaskningssagen, mens den anden 

krydstabel vil omhandle sammenhængen mellem sociale medier og kunde-brand relationen. I 

denne sammenhæng skal det dog pointeres, at både hvidvaskningssagen, sociale medier og 

kunde-brand relationen bliver målt gennem flere målevariable, men for overskuelighedens 

skyld, vil krydstabellerne blive opstillet på baggrund af én udvalgt målevariabel for hver af de 

latente variable.  

Sammenhæng mellem hvidvaskningssagen og kunde-brand relationen 

Et af underspørgsmålene i afhandlingen omhandler, hvorvidt hvidvaskningssagen har haft en 

effekt på kundernes opfattede værdi af Danske Bank. Til at belyse dette spørgsmål og skabe 

bevis for at forvente en sammenhæng mellem de to variable, tages der udgangspunkt i 

spørgsmål 63 og 51, som repræsenterer henholdsvis hvidvaskningssagen og kunde-brand 

relationen. Årsagen til dette er, som tidligere nævnt, at begge latente variable bliver målt 

gennem flere målevariable, hvorfor man har været nødsaget til, at tage udgangspunkt i to 

repræsentative målevariable for hver latente variabel. I forlængelse heraf, er det dog vigtigt at 

pointere, at Martensen og Grønholdt (2010) både måler kunde-brand relationen og dermed 

loyalitetsspørgsmålet ud fra et adfærds- og holdningsmæssigt perspektiv, hvorfor man ikke 

alene kan måle loyalitet ud fra anbefalingsspørgsmålet. Det vurderes dog jf. EPSI-modellen 

(Fornell et al., 1996), at en loyal kunde, alt andet lige, generelt vil være mere tilbøjelig til at 

sprede positiv WOM.  
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Tabel 15: Case Processing Summary 

Ud fra tabel 15 kan man se, hvor mange der har besvaret de udvalgte spørgsmål, hvor mange 

der mangler at besvare spørgsmålet, samt den samlede andel af besvarede og ikke-besvarede 

tilfælde. Her fremgår det, at alle 145 respondenter har besvaret spørgsmålet, hvorfor andelen 

af ikke-besvarede tilfælde er 0 respondenter. Krydstabellen anses derfor som værende 

pålidelig, eftersom tabellen har opfanget 100 % af respondenterne. Den fulde krydstabel kan 

ses i bilag 8, hvor variablene Q51 og Q63 indgår som henholdsvis kolonnevariabel og 

rækkevariabel. Eftersom de to variable hver især indeholder 5 svarkategorier, er der tale om 

en krydstabel med 5 ∙ 5 =  25 krydsceller, som hver indeholder den samlede andel 

respondenter, række- samt kolonneprocent. Disse parametre vil løbende blive uddybet med 

udgangspunkt i de respondenter, der har sagt, at de er meget enige i, at de har fået mindre 

tiltro til Danske Bank efter hvidvaskningssagen, og som er meget uenige i, at de vil anbefale 

Danske Bank til andre. 

I tabellens nederste rækkekategori ses det ud for antal, at 59 af respondenterne har svaret, at 

de er meget enige i, at de har fået mindre tiltro til Danske Bank efter hvidvaskningssagen, og 

at disse respondenter fordeler sig med henholdsvis 26, 16, 9, 7 og 1 i forhold til, om de er 

meget uenige, delvist uenige, hverken uenige eller enige, delvist enige eller meget enige i, at 

de vil anbefale Danske Bank til andre. Det ser altså ud til, at hvidvaskningssagen har en 

negativ effekt på respondenternes villighed til at anbefale Danske Bank til andre.  

Ligesom rækkeprocenterne, viser kolonneprocenterne den procentvise fordeling af 

respondenterne pa  tværs af rækkerne, givet respondenten tilhører den pågældende 

kolonnekategori, her repræsenteret ved de forskellige niveauer af villighed til anbefaling. Det 

ses, at 74,3 % af de respondenter, der er meget uenige i, at de vil anbefale Danske bank, er 

meget enige i, at de har fået mindre tiltro til Danske Bank efter hvidvaskningssagen. Til 

sammenligning er det henholdsvis 61,5 %, 25,7 %, 22,6 % og 5,6 % af respondenterne i de 

N Percent N Percent N Percent

Mindre tiltro efter 

hvidvaskninssagen * 

Jeg vil anbefale 

Danske Bank til andre

145 100,0% 0 0,00% 145 100,0%

Valid Cases Missing Total

Case Processing Summary
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efterfølgende niveauer af anbefaling, som har fået mindre tiltro til Danske Bank efter 

hvidvaskningssagen, hvilket tydeliggøre belægget for, at forvente en sammenhæng mellem de 

to variable. Om denne sammenhæng kan anses som værende signifikant, ses der nærmere på 

når Chi-Square og Cramers V testes.  

I tabellen ses også residualværdierne, der udregnes som forskellen mellem den faktiske og 

forventede værdi, hvilket i dette tilfælde er 26 − 14,2 = 11,8. Cellen bidrager dermed til Chi-

square værdien med 
11,82

14,2
= 9,81. Den samlede Chi-square værdi beregnes ved at summere 

denne værdi for hvert af elementerne i krydstabellen, og er illustreret i tabel 16: 

 

Tabel 16: Chi-Square Tests for sammenhængen 

Krydstabellens Chi-square værdi bliver dermed 83,728. Df viser tabellens frihedsgrader, og 

udregnes således: 5 − 1 ∙ 5 − 1 = 16. Sidste kolonne viser signifikanssandsynligheden 0,000, 

hvilket betyder at man med 99 % signifikansniveau kan afvise hypotesen om uafhængighed, 

fordi den aflæste signifikansværdi er mindre end 0,01, hvilket indikerer, at der dermed er tale 

om to variable, som har en stærk sammenhæng. 

 

Tabel 17: Symmetric Measures 

I tabel 17 ses det, at Cramer’s V er 0,380, og da krydstabellen indeholder 5 rækker og 5 søjler, 

er antallet af frihedsgrader 4 svarende til 5 − 1, hvilket betyder, at der udtrykkes en stærk 

sammenhæng, idet denne er et stykke over 0,25 (Jensen & Knudsen, 2016, s. 88). Tabellen 

skaber dermed evidens for at kunne medtage variablen ”hvidvaskningssagen” i den videre 

analyse og estimering af modellen.  

  

Value df Asymptotic Significance (2-sided)

Pearson Chi-Square 83,728 16 0,000

Likelihood Ratio 83,756 16 0,000

Linear-by-Linear Assocation 40,178 1 0,000

N of Valid Cases 145

Chi-Square Tests

Value Approximate Significance

Nominal by Nominal Phi 0,76 0,000

Cramer's V 0,38 0,000

N of Valid Cases 145

Symmetric Measures
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Sammenhæng mellem sociale medier og kunde-brand relation  

Til at belyse sammenhængen mellem sociale medier og kunde-brand relation, tages der 

udgangspunkt i Q61 (Jeg har ændret holdning til Danske bank, som en konsekvens af de 

sociale medier) og Q51 (Jeg vil anbefale Danske Bank til andre) 

Af bilag 9 kan man se, at der er 145 respondenter, der har svaret pa  begge spørgsma l, hvilket 

giver en ”missing” værdi pa  0 respondenter. Tabellen vurderes derfor som værende pa lidelig, 

eftersom alle respondenterne har besvaret begge spørgsmål og dermed kan give en god 

indikation på, hvorvidt sociale medier har en indflydelse på, respondenternes tilbøjelighed til 

at anbefale Danske Bank.  

I Bilag 9 illustreres også den fulde krydstabel med variablene Q61 og Q51 som henholdsvis 

række og kolonnevariable. I tabellen ses det pa  kolonneprocenterne, at 47,6 % af 

respondenterne, der er meget enige i, at sociale medier har fået dem til at ændre holdning til 

Danske Bank, er meget uenige i, at de vil anbefale Danske Bank til andre, mens 47,6 % af 

respondenterne er delvist uenige. Det samme mønster ses, hvis der kigges pa  de 

respondenter, der mener sociale medier ikke har fået dem til at ændre holdning, da disse i 

højere grad er tilbøjelige til at anbefale Danske Bank til andre. Der ses derfor et belæg for at 

forvente en sammenhæng mellem de to variable, og om sammenhængen er signifikant, 

vurderes ud fra Chi-square og Cramers V (Bilag 9).  

Ud fra Chi-square kan man se, at signifikanssandsynligheden er 0,000, hvilket endnu engang 

betyder, at man med et 99 % signifikansniveau kan afvise hypotesen om uafhængighed, da 

den aflæste signifikansværdi er mindre end 0,01. Der er dermed tale om to variable, der har 

en stærk sammenhæng, hvilket ogsa  bliver understøttet af Cramer´s V, som har en værdi pa  

0,2850, hvor denne med 4 frihedsgrader viser, at sammenhængen er stærk, idet den er større 

eller lig med 0,25 (Jensen & Knudsen, 2016, s. 88). Man vil derfor godt kunne medtage 

variablen i den videre analyse.   
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14.2. Faktoranalyse 

Faktoranalysen anvendes til at se, om der er en sammenhæng mellem målevariable og 

brandassociationerne fra den reviderede model. Denne analyse skaber struktur i den 

indsamlede data fra spørgeskemaundersøgelsen, hvor den bruges til at reducere antallet af 

variable der identificere underliggende dimensioner samt reducere eventuelle problemer ved 

multikollinearitet (Jensen & Knudsen, 2016, s. 224).  

Ved anvendelsen af faktoranalysen er der overordnet to tilgange som bruges, hvilket er den 

eksplorative samt konfirmative. Den eksplorative tilgang er induktiv, da denne kombinerer 

målevariable og danner et antal faktorer på baggrund af det indsamlede data. Derimod har 

den konfirmative tilgang en deduktiv indgangsvinklet, idet den samler målevariablene i 

underliggende grupper ud fra hypoteser eller teori, som på forhånd er skabt (Jensen & 

Knudsen, 2016, s. 225). Både den eksplorative og konfirmative tilgang anvendes i denne 

kandidatafhandling, idet begge disse kan anvendes til at gruppere målevariablene i forskellige 

faktorer ud fra det indsamlede data.  

I faktoranalysen er common factor og principal component de to mest anvendte metoder, 

hvorpå disse differentieres fra hinanden ved den type af varians, som de er dannet ud fra. Der 

er tre typer af varians, som den totale varians i det indsamlede data, kan underinddeles i, 

hvilker er den fælles, unikke og fejl varians. Den fælles varians er den del af variansen i en 

målevariabel, som er fælles med andre målevariable, mens den unikke varians er den del af 

variansen, der kun gælder for den specifikke målevariable, hvor fejl variansen er den del af 

variansen, som ikke kan forklares for målevariablene, hvilket oftest dannes ud fra målefejl. 

Common Factor metoden anvender kun en af de tre typer af varians, som er den fælles varians 

for målevariablene imellem, i dannelsen af faktorerne, hvilket resulterer i, at metoden har til 

hensigt at identificere disse faktorer i en underliggende sammenfaldende struktur mellem 

målevariablene. Derimod benytter Principal Component metoden alle tre typer af variansen og 

derfor den totale varians i det indsamlede data, hvor formålet ved anvendelsen af denne 

metode er at formindske antallet af målevariable til et færre antal faktorer, som rummer den 

størst mulige varians af det indsamlede data. Principal Component metoden anvendes til 

faktoranalysen i kandidatafhandlingen, da dennes formål har samme hensigt som 

faktoranalysen, idet disse faktorer efterfølgende skal bruge som input til en klyngeanalyse 

(Jensen & Knudsen, 2016, 235). 
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Målevariablenes varians omdeles på de enkelte faktorer, idet der i kandidatafhandlingen 

foretages en rotation på faktorløsningen, hvilket medfører, at den meste del af 

målevariablenes varians kan forklares ud fra en enkelt faktor, hvor den fælles varians med de 

andre målevariable formindskes. Denne rotation kan foretages ved to forskellige metoder, 

som er de ortogonale samt oblikke metoder. De ortogonale metoder gør, at faktorerne ikke er 

afhængige af hinanden, mens de oblikke metoder ikke sørger for, at de er uafhængige. I 

kandidatafhandlingen bruges en ortogonal rotationsmetode kaldet Varimax, hvor faktorerne 

defineres på baggrund variansen, som er tilbage, efter den første faktor er bestemt (Jensen & 

Knudsen, 2016, s. 230-231).   

14.2.1. Den eksplorative tilgang 

Målevariablene som omhandler ’Rationel brandevaluering’, ’Følelsesmæssig brandevaluering’ 

samt kunde-brand relation medtages ikke i faktoranalysen, idet denne ikke kan differentiere 

uafhængige og afhængige variable, der er teoretisk grundlagt (Hooper, 2012). Derudover 

udelades spørgsmålene omhandlende respondenternes forhold til banksektoren, da disse ikke 

indgår i den reviderede model. Alle øvrige intervalskalerede variable på en 5-punktskala 

inkluderes.  

I bilag 10 og 11 ses den eksplorative faktoranalyses resultat. Til at teste, hvorvidt dette data er 

egnet til en faktoranalyse vurderes variablernes indbyrdes korrelationer (Bilag 10). Det ses 

her, at flere af de valgte variable har høje korrelationer på mere end 0,3, hvilket giver en 

indikation af, at de kan indgå i et reduceret antal faktorer (Jensen & Knudsen, 2016, s. 237). 

Desuden vurderes datasættet også ved brug af KMO og Bartlett’s test. KMO er et index-mål for, 

hvor egnet data er til faktoranalyse, og har en grænseværdi på 0,5, mens Bartlett’s test viser, 

om korrelationen mellem variablerne er signifikant (Jensen & Knudsen, 2016, s. 237). 

Communalities, som ligeledes er illustreret i bilag 10, viser, hvor stor en del af variansen for de 

enkelte variable, der indgår i datasættet før og efter faktoranalysen. I kolonnen extraction ses, 

hvor meget varians de oprindelige variable bibeholder i den foreslåede faktoranalyse (Jensen 

& Knudsen, 2016, s. 238). Her ses det, at alle målevariablene har communalities der er højere 

end grænseværdien på 0,5, hvorfor ingen af spørgsmålene skal udelades fra analysen.  

Den færdige faktorløsning bliver dernæst vurderet i tabellen kaldet ”Total Variance Explained” 

(Bilag 10), hvorpå denne viser, at eigenvalues er på over 1, som er grænseværdien, hvilket 
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resulterer i en 7-faktorløsning. Denne 7-faktorløsning forklarer 71,03 % af den totale varians, 

hvilket er over kriteriet på minimum en 60 % forklaringsgrad (Jensen & Knudsen, 2016, s. 

239). 7-faktorløsningen understøttes af Scree plottet, som kan ses i bilag 10, da kurven flader 

ud ved samme antal faktorer. Efter faktorløsningen er blevet bestemt, ses på tabellen kaldet 

”Rotated Component Matrix”, der viser de enkelte spørgsmåls factor loadings på tværs af 

faktorerne. Dette kan bruges til at identificere, hvor meget varians de enkelte spørgsmål har 

til fælles med en faktor (Jensen & Knudsen, 2016, s. 246). Ud fra denne tabel fjernes de 

faktorloadings, som er under grænseværdien på 0,3, hvor der derefter ses på de resterende 

faktorloadings i tabellen. Hvis et spørgsmål har to eller flere faktorloadings, der er over 0,3, 

bør dette udelukkes fra faktorløsningen. Dog kan det argumenteres for, at en række af disse 

kan bibeholdes i den endelige faktorløsning, hvis spørgsmålet har en høj factor loading med 

en faktorer og derfor passer godt til den.  

Ved at kigge på outputtet ses det, at flere af målevariablerne varierer fra teorien. Dette 

kommer fx til udtryk ved, at målevariablene ’Sociale medier’ og ’Opfattet produktkvalitet’ har 

fordelt sig på flere forskellige faktorer. Desuden har målevariablen som var tiltænkt ‘Opfattet 

servicekvalitet’ opdelt sig i to, nemlig ‘Opfattet servicekvalitet’ og ’Personlig service’.  

Derfor forsøges det, at tvinge SPSS til at skabe en 8-faktorløsning i stedet, hvilket også er det 

antal faktorer som er teoretisk begrundet. Da antallet af faktorer er ændret, skal analysen 

laves om, da de øvrige resultater også ændrer sig. Disse resultater ses i bilag 11. Her antager 

KMO en værdi på 0,772 og Bartlett’s test er signifikant på 0,00 (Tabel 22), hvilket betyder at 

datasættet kan bruges i en faktoranalyse. 

 

Tabel 18: KMO og Bartlett's test for 8-faktorløsningen 

Derefter kigges på igen communalities, som viser, at ingen af målevariablerne er under den 

kritiske værdi på 0,5, hvilket betyder at alle fortsat indgår i analysen (Bilag 11). Den færdige 

faktorløsning bliver dernæst vurderet i ”Total Variance Explained” (Bilag 11), hvorpå denne 

viser, at den nye 8-faktorløsning har eigenvalues på over 1, som er grænseværdien. Denne 8-

0,772

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1417,9

df 300

Sig. 0,000

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
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faktorløsning forklarer 75,707 % af den totale varians, hvilket er over kriteriet på minimum 

en 60 % forklaringsgrad. Efter faktorløsningen er blevet bestemt, ses igen på ”Rotated 

Component Matrix”. Ud fra målevariablene kan man se de forskellige faktorloadings til hver 

faktor. Den højeste factor loading for hver målevariabel definerer, hvilken faktor den 

pågældende målevariabel tilhører. 

Ved den nye faktorløsning har ’Opfattet servicekvalitet’ fortsat opdelt sig i to faktorer. 

‘Personlig service’ er ikke en del af den oprindelige referenceramme eller den reviderede 

model, men det vælges alligevel at gå videre med denne, idet denne trækker tråde tilbage til 

den kvalitative analyse, hvor flere af respondenterne lagde vægt på, at det er vigtigt at have en 

god relation til ens bankrådgiver samt føle at man får individuel opmærksomhed (Bilag 5). 

Den nye 8-faktorløsning har desuden medført, at ’Sociale medier’ nu ligger sig i sin egen 

faktor, mens produktkvalitet fortsat er spredt ud over de resterende faktorer.  

Det blev af denne grund forsøgt at tvinge SPSS til at lave en 9-faktorløsning, hvilket kun 

resulterede i, at de øvrige faktorer delte sig op og blandede sig. Derfor blev det besluttet at 

tage spørgsmålene til produktkvalitet ud af faktoranalysen, og i stedet lave en 

reliabilitetsanalyse på målevariablen (Bilag 12). Her fremgår det af Cronbach’s alpha er over 

grænseværdien på 0,6, hvilket er illustreret i tabel 23, hvorfor de tre målevariable kan 

benyttes til at beskrive den latente variabel ”produktkvalitet”. 

 

Tabel 19: Cronbach's alpha for produktkvalitet 

14.2.2. Den konfirmative tilgang 

Ved hjælp af SPSS dannes også en konfirmativ faktoranalyse i form af reliabilitetsanalyse, som 

er med til at undersøge, i hvor høj grad spørgsmålene måler samme faktor. I denne 

reliabilitetsanalyse er Cronbach’s alpha en vigtig teststatistik at anvende, idet denne måler 

den interne konsistens i svarene på spørgsmålene (Jensen & Knudsen, 2016, s. 251-252). 

Cronbach’s alpha angiver, hvor meget af variansen i en skala fra et spørgsmål, der er fælles for 

de inkluderede målvariable. Denne værdi vil altid være mellem 0 og 1, hvorpå en høj værdi 

medfører, at målingen har færre tilfældige fejl samt målevariablene dækker flere aspekter af 

Cronbach's Alpha

Cronbach's Alpha Based 

on Standardized Items N of Items

0,905 0,906 3

Reliability Statistics
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det målte begreb, end hvis værdien er lav (Jensen & Knudsen, 2016, s. 252). Grænseværdien 

for Cronbach’s alpha afhænger af formålet med analysen, men en værdi på over 0,6 er 

acceptabel, hvor værdier på over 0,7 anses som værende gode målinger (Jensen & Knudsen, 

2016, s. 253). Af den grund sættes en nedre grænse for Cronbach’s alpha på 0,6.  

Denne reliabilitetsanalyse er blevet lavet på alle målevariablene fra den eksplorative 

faktoranalyse samt de afhængige variable, som henholdsvis er rationel brandevaluering, 

følelsesmæssig brandevaluering samt kunde-brand relationen, hvilket kan ses i bilag 13. I 

tabel 20 kan det samlede resultat af den konfirmative faktoranalyse ses, hvilket viser, at alle 

målvariablene samt de afhængige variablene har en Cronbach’s alpha værdi, som er over den 

acceptable grænseværdi på 0,6. Endvidere viser tabel 20 også, at alle variablene har værdier 

på over 0,7, hvorfor disse karakteriseres som gode målinger.  

 

Tabel 20: Overblik over reliabilitetsanalyse 

  

Faktor Cronbach's alpha N

Hvidvaskningssagen 0,852 4

Servicekvalitet 0,913 5

Opfyldelse af løfter 0,822 3

Personlig service 0,762 3

Tillid og troværdighed 0,871 3

Pris 0,893 2

Sociale medier 0,817 2

Differentiering 0,798 3

Produktkvalitet 0,905 3

Rationel evaluering 0,864 7

Emotionel evaluering 0,911 7

Kunde/brand-relation 0,907 5
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14.2.3. Faktoranalysens resultat 

Figur 33 viser det endelige resultat af faktoranalyserne, og er en oversigt over, hvilke 

målevariable som hører til de enkelte latente variable.  

 

Tabel 21: Resultat af faktoranalysen (Egen tilvirkning) 

Faktorer og målevariable

Hvidvaskningssagen

Jeg synes ikke, at Danske Bank fortjener den shitstorm, som de er havnet i grundet hvidvaskningssagen

Jeg har fået mindre tiltro til Danske Bank efter hvidvaskningssagen

Hvidvaskningssagen har gjort, at jeg er tættere på at skifte bank end tidligere

Jeg synes, at Danske Bank har håndteret hvidvaskningssagen godt på de sociale medier

Servicekvalitet

Danske Banks medarbejdere er høflige og imødekommende

Danske Banks service er af høj kvalitet

Danske banks medarbejdere er kompetente

Sammenlignet med andre banker er Danske Banks service af høj kvalitet

Opfyldelse af løfter

Jeg har stor tiltro til Danske Bank

Danske Bank skaber meningsfulde løfter for mig

Danske Bank lever op til sine løfter

Personlig service

Min bankrådgiver har stor betydning for mig

Hvis min bankrådgiver skiftede til en anden bank, ville jeg følge med

Danske Banks medarbejdere giver mig individuel opmærksomhed

Tillid og troværdighed

Danske Bank er troværdige og pålidelige

Danske Bank har et godt image

Danske Bank kommunikerer åbent og ærligt

Pris

Danske Bank har rimelige priser

Danske Bank er konkurrencedygtige på prisen

Sociale medier

Opslag på de sociale medier får mig til at overveje ting, som jeg ikke har overvejet før

Jeg har ændret min holdning til Danske Bank efter at have læst et opslag på de sociale medier

Differentiering

Samlet set adskiller Danske Bank sig positivt fra konkurrerende banker 

Danske Bank tilbyder fordele, som andre banker ikke kan

Danske Bank er unikke sammenlignet med andre banker

Produktkvalitet

Danske Banks produkter er af høj kvalitet

Sammenlignet med andre banker er Danske Banks produkter af høj kvalitet

Sammenlignet med andre banker er Danske Bank en af de bedste
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Stort set alle faktorerne stemmer overens med litteraturen, dette med undtagelse af ‘Opfattet 

servicekvalitet’. Dette skyldes, at den eksplorative faktoranalyse inddeler ‘Opfattet 

servicekvalitet’ i to faktorer: generel ‘Opfattet servicekvalitet’ og kvaliteten af ‘Personlig 

service’, hvorfor der nu er 9 målevariable i stedet for de 8, som blev præsenteret i den 

reviderede model. Der bliver således formuleret to nye hypoteser, hørende til ’Personlig 

service’, hvilket er illustreret i tabel 22: 

 

Tabel 22: Hypoteser hørende til 'Personlig service' (Egen tilvirkning) 

På baggrund af den eksplorative og konfirmative faktoranalyse kan det konkluderes at de 

resterende faktorer stemmer overens med teorien og er velegnede til den videre PLS-analyse. 

14.3. Partiel Least Square 

Baseret på de opstillede faktorer i faktoranalysen, benyttes nu Partial Least Squares, til at 

estimere og belyse sammenhænge i modellen. PLS er et værktøj og en metode, som samler 

faktoranalysen og multipel regression ved at estimere og belyse sammenhænge i modellen ud 

fra variablernes fælles varians. Modellen skal således bidrage til at finde årsagssammenhænge 

i modellen, på baggrund af de faktorer som blev identificeret ved hjælp af den konfirmative- 

og eksplorative faktoranalyse (Martensen & Grønholdt, 2010). Man kunne dog også, ved hjælp 

af multipel regression, have fundet årsagssammenhænge i modellen gennem SPSS, men 

grundet dataets omfang vurderes det, at PLS er mere velegnet til dette formål. Forskellen 

mellem SPSS og PLS er nemlig, at PLS kan håndtere ikke normalfordelte data, er mere robust 

overfor mindre datasæt og er hurtig og brugervenlig i opsætning af modeller og deres 

sammenhænge (Martensen & Grønholdt, 2010).  

For at kunne identificere faktorernes individuelle effekter på BE, opstilles der derfor en 

forklaringsmodel, som tager udgangspunkt i resultaterne fra faktoranalysen (afsnit 13.2.3). 

Heraf fremgik det, at stort set alle faktorerne stemmer overens med litteraturen, herunder 

Martensen og Grønholdts CBBE model (2010), med undtagelse af de tre tilføjede variable, som 

er henholdsvis ‘Personlig service’, ‘Sociale medier’ og ”Hvidvaskningssagen”, da disse blev 

identificeret til at udgøre tre selvstændige variable. Dette blev identificeret gennem den 

Hypotese Reseach Questions og hypoteser Sammenhæng

RQ1 Influerer de opstillede brandassociationer med en eller flere af de underliggende dimensioner af brand equity?

Personlig service

H17 Personlig service → Rationel brandevaluering +

H18 Personlig service → Følelsesmæssig brandevaluering +
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kvalitative og kvantitative analyse, hvor man fandt, at disse faktorer har en betydning for 

kundernes forhold til Danske Bank.  

Derudover blev det i afsnit 8.1.1 belyst, at man ikke alene kan tilskrive en eventuel ændring i 

hvordan kunderne opfatter Danske Bank, som en konsekvens af hvidvaskningssagen, da der 

er sket mange ændringer i den finansielle sektor og i Danske Bank siden 2010, hvor 

Martensen og Grønholdt (2010) foretog deres måling af Danske Banks BE. Det er derfor 

essentielt at tilføje hvidvaskningssagens effekt på CBBE som en variabel alene, da man herved 

vil kunne få en indikation af hvilken effekt hvidvaskningssagen har haft på kundernes 

opfattelse af Danske Bank. Tilgangen bliver derfor i højere grad en konfirmativ analyse, frem 

for en eksplorativ tilgang.  

Til at gennemføre analysen i PLS, vil datasættets missing values blive håndteret ved ”mean 

replacement” i stedet for ”case-wise deletion”, da datasættet i forvejen ikke er særlig stort og 

man derfor ikke ønsker at formindske datasættet yderligere, hvilket kan medføre statistisk 

usikkerhed. Det skal dog nævnes, at man ved at bruge ”mean replacement” vil skabe bias i 

datasættet og formindske variansen.  

14.3.1. Konfirmativ faktoranalyse  

Evaluering og test af faktoranalyse fundet i afsnit 13.2. 

Inden der køres en regressionsanalyse på målemodellen, ønskes faktorerne valideret gennem 

PLS.  Af bilag 14 fremgår den fulde CBBE model for Danske Bank, hvoraf alle de latente 

variable, identificeret ved faktoranalysen, indgår med deres tilhørende målevariable. Da 

resultater fundet i SPSS godt kan afvige fra de resultater man finder i PLS, vurderes 

pålideligheden af modellen gennem Item Reliability, Composite Reliability, Average Variance 

Extracted og discriminant validity i PLS (Martensen & Grønholdt, 2006).  

Item Reliability er et udtryk for i hvilket omfang målevariablene loader på den respektive 

latente variabel. For at vurdere, om sammenhængen mellem variablene kan anses som 

værende signifikant, skal Item Reliability jf. Martensen og Grønholdt (2006) være større end 

0,7, mens variable, der loader under 0,4 bør udelades fra modellen (Martensen & Grønholdt, 

2006). I bilag 15 fremgår alle loadings, som er de tal, der fører fra den latente variabel og ud 

til målevariablene. Her fremgår det, at der er en del variable, der loader under 
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signifikansniveauet på 0,7, herunder for eksempel Q20, Q21, som loader med henholdsvis 

0,688 og 0,633, hvilket ikke er helt tilfredsstillende.  

Det besluttes dog alligevel, at beholde variablene i modellen, da de er et stykke over 

grænseværdien på 0,4. Det samme gør sig gældende med de tre målevariable, Q54, Q47 og 

Q37, da disse også loader med mindre end 0,7 på deres respektive individuelle latente 

variabel. Alle målevariablene er dog over den nedre grænseværdi på 0,4, og derfor vælges det 

i første omgang, at beholde dem i modellen. Særligt Q37 kan være bekymrende, da denne har 

en loading værdi på 0,487, som kun er lige over den nedre grænseværdi. Hvorvidt disse 

målevariable skal blive i modellen eller ej, kan aflæses ud fra dets Cronbachs alfa i Composite 

Reliability.  

Bilag 16 viser Composite Reliability for de forskellige faktorer. Hvis man kigger på AVE, der 

måler forholdet mellem målevariablenes varians og målefejl i hver faktor, vurderes det at 

modellen opnår en acceptabel forklaringsgrad, da alle faktorer har en værdi der er højere end 

0,5 (Martensen & Grønholdt, 2006). Derudover måles modellens pålidelighed også gennem 

Cronbachs Alfa og Composite Reliability. Heraf fremgår det, at ’Hvidvaskningssagen’, ‘Sociale 

medier’ og ‘Personlig service’ ikke er pålidelige faktorer, eftersom de ikke overholder de to 

måleenheders grænseværdier. Cronbachs Alfa bør som minimum være 0,7 (Martensen & 

Grønholdt, 2006), og her er faktorerne ’Hvidvaskningssagen’ og ’Sociale medier’ relativt langt 

fra. Det samme gør sig gældende med Composite Reliability, som viser den samlede 

pålidelighed af de forskellige målevariable. Her er de to faktorer også relativt langt fra 

grænseværdien på 0,7. Det vurderes derfor at vende tilbage til modellens outer loadings, for 

at se, om der er nogle målevariable, der bør fjernes fra disse faktorer. På baggrund af loading 

værdierne i bilag 15 blev det vurderet, at alle loadings i de to faktorer ser fine ud og opfylder 

signifikanskravet (værdier over 0,7). Der prøves dog alligevel at fjerne én variabel fra hver 

faktor, herunder den variabel med den laveste loadingværdi (Q62 og Q65).  

Faktoren ‘Personlig service’ har en Cronbachs Alfa værdi på 0,698, hvilket er forholdsvis tæt 

på grænseværdien på 0,7. Det besluttes derfor at beholde målevariablene i faktoren, da både 

AVE og Composite Reliability for ‘Personlig service’ er signifikant.  

Ud fra bilag 17 kan det nu ses, at alle faktorerne, udover ‘Personlig service’, er signifikante 

både i forhold til Cronbachs Alfa, Composite Reliability og AVE. ‘Personlig service’ er stadig 

kun signifikant, hvis man kigger på måleenhederne AVE og Composite Reliability, mens den 
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ud fra Cronbachs Alfa bevæger sig lige under grænseværdien på 0,7 (Martensen & Grønholdt, 

2006). 

Til sidst vurderes diskriminantvaliditeten som beskriver, i hvilket omfang en given 

målingskonstruktion adskiller sig fra målingerne fra de andre konstruktioner i modellen. Man 

finder diskriminantværdien ved at tage kvadratroden af AVE for hver faktor (Martensen & 

Grønholdt, 2010). De forskellige faktorers diskriminantvaliditet kan alle accepteres, da 

variansen for de respektive faktorer er højere end hos de andre faktorer. For eksempel er 

variansen mellem ‘Differentiering’ og ‘Differentiering’ 0,845 og dermed højere end variansen 

mellem ‘Differentiering’ og de resterende faktorer (bilag 18).   

Resultat og evaluering af faktoranalysen  

For endeligt at kunne teste modellen, og hvorvidt målevariablene kan forklare variansen i 

faktorerne, gøres der brug af bootstrapping metoden og t-test. I bilag 19 kan man se de nye 

AVE resultater som forekommer efter bootstrapping, da AVE bliver mere akkurat efter dette. 

Her fremgår det, at alle faktorer har en tilfredsstillende AVE på over 0,5. Under composite 

Reliability (bilag 20) fremgår det også, at alle faktorerne er tilfredsstillende, da de ligger langt 

over 0,7, som er den nedre grænseværdi. Det vurderes derfor at modellen er valid og god til at 

beskrive data.  

Den endelige og nu revideret model kan ses i bilag 21. Her fremgår det, at man set i forhold til 

faktoranalysen udarbejdet i SPSS, her har været nødsaget til at fjerne et par målevariable for, 

at modellen kan anses som værende pålidelig og for at målevariablene har været i stand til at 

forklare variansen i faktorerne. På trods af forskellen i målevariablene, finder man dog stadig 

de samme faktorer signifikante, som man gjorde i faktoranalysen gennem SPSS.  

14.3.2. Multipel regression: Sammenhænge i den strukturelle model  

Evaluering af målemodellen 

Af bilag 21 fremgår den endelige forklaringsmodel for Danske Banks BE, hvori alle faktorer og 

målevariable fra forrige analyse indgår. For god ordens skyld er der endnu engang foretaget 

en analyse af målemodellens pålidelighed igennem item Reliability, Composite Reliability og 

Average Variance Extracted. Disse kan aflæses af bilag 22, som viser at alle faktorer er 
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signifikante og at størstedelen af variansen i målevariablene bliver forklaret igennem 

faktorerne.  

Til at vurdere modellens endelige forklaringskraft for de afhængige variable, som er 

rationelle- og følelsesmæssige brandevalueringer samt kunde-brand relationen, kigges der pa  

R2-værdierne, som fremga r af bilag 23. Det ses, at der er opnået en acceptabel forklaringsgrad, 

idet denne er i stand til at forklare 85,9 % af driverne for rationelle brandevalueringer, 69,1 % 

af variationen i følelsesmæssige brandevalueringer og hele 79,1 % af driverne for BE, hvorfor 

modellens målinger vurderes til at være pålidelige. Chin (1998) påpeger i denne 

sammenhæng, at en R2 værdi på over 0,67, 0,33 og 0,19 vurderes som henholdsvis 

”substantial”, ”moderate” og ”weak”. Da de tre værdier alle er over 0,67, vurderes det derfor, 

at man har opnået en god model til at beskrive og forklare data (Martensen & Grønholdt, 

2010).   

Estimering og test af modellen  

Til at bekræfte eller afkræfte de opstillede hypoteser vedrørende sammenhænge i modellen, 

vælges bootstrapping-metoden, da denne er i stand til at beregne de forskellige t-værdier for 

de latente variable. Med andre ord betyder det, at der bliver testet for om sammenhængene 

mellem de afhængige og uafhængige variable er statistisk signifikante. T-værdier fortolkes på 

samme måde i en PLS analyse, som i en almindelig regressionsanalyse, hvilket vil sige, at alle 

variablene skal være signifikante med et signifikansniveau pa  0,05 (Martensen & Grønholdt, 

2006). 

Af bilag 24 fremgår det, at ikke alle sammenhænge er signifikante, da det rent faktisk kun er 

’Tillid og troværdighed’ som har en signifikant sammenhæng på både rationelle- og 

følelsesmæssige brandevalueringer, mens alle andre faktorer blot har indflydelse på én af de 

to variable. Derfor fjernes de sammenhænge som ikke er signifikante efter det hierarkiske 

princip. Der bliver i alt fjernet 9 sammenhænge, som kan aflæses af bilag 25, der viser en 

oversigt over de sammenhænge der er blevet fjernet, grundet manglende statistisk 

signifikans.  

Faktorerne omhandlende ’Sociale medier’ og ’Personlig service’ viste sig ikke at være 

signifikante på hverken den rationelle- eller følelsesmæssige brandevaluering, men baseret på 

opgavens empiriindsamling kan det tænkes, at der vil være en mediator for hver faktor som 
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gør, at ’Sociale medier’ og ‘Personlig service’ har en indirekte effekt på de afhængige variable. 

Derfor blev der foretaget en mere eksperimentel proces i forsøget på at finde 

årsagssammenhænge mellem henholdsvis ’Sociale medier’ og de afhængige variable samt 

‘Personlig service’ og de afhængige variable. Det fremgår af bilag 26, at ved at indsætte ’Tillid 

og troværdighed’ som en mediator mellem henholdsvis ’Sociale medier’ og 

rationelle/følelsesmæssige brandevalueringer, så bliver variablene signifikante, og det kan 

dermed konkluderes, at ’Sociale medier’ har en indirekte effekt på både begge 

brandevalueringer. Det samme gælder ‘Personlig service’, som har en indirekte effekt på 

begge brandevalueringer, gennem faktoren ‘Opfattet servicekvalitet’.  

Evaluering af den strukturelle model 

Den endelige model fremga r af figur 22, hvor de forskellige variables betydning pa  de 

afhængige variable samt de forskellige forklaringsgrader (R2) for de afhængige latente 

variable fremgår. Det ses at 70,0 % af al variation i følelsesmæssige brandevalueringer bliver 

forklaret af henholdsvis ’Tillid og troværdighed’ (og derigennem ’Sociale medier’), 

’Hvidvaskningssagen’, ’Differentiering’ og ‘Opfattet servicekvalitet’. 85,3 % af al variation i 

rationelle brandevalueringer bliver forklaret af ’Tillid og troværdighed’ (derigennem ’Sociale 

medier’), ’Løfter’, ’Pris’, ’Opfattet ‘Opfattet servicekvalitet’’ og ’Opfattet produktkvalitet’. 

Endeligt forklares 78,8 % af al variationen i kunde-brand relationen og derved BE af 

rationelle- og følelsesmæssige brandevalueringer, og deres indirekte effekter fra de 

uafhængige variable. Der er således tale om en stærk model, der formår at forklare en 

betydelig del af variationen. 
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Figur 10: Den endelige strukturelle model (Egen tilvirkning) 
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Resultat af den strukturelle ligningsmodel  

For at kunne sammenligne de forskellige latente variables påvirkning på BE udregnes den 

totale effekt, da dette ikke kan aflæses direkte af modellen. Den totale effekt udgøres af både 

direkte og indirekte effekter. Hvis man for eksempel tager udgangspunkt i den uafhængige 

variabel ’Opfattet servicekvalitet’ der påvirker alle de underliggende dimensioner af BE, kan 

den totale effekt på BE udregnes som følger: 

 (0,164 ∙ 0,412) + (0,177 ∙ 0,537) + (0,177 ∙ 0,155 ∙ 0,412)  =  0,174 

Tallene er taget fra sammenhængene i modellen jf. figur 10. De totale effekter på BE for hver 

af de uafhængige variable er illustreret i tabel 23: 

 

Tabel 23: Faktorernes samlede effekt (Egen tilvirkning) 

Af de uafhængige variable er det således ’Tillid og troværdighed’ der har den største effekt på 

BE, hvilket ikke er overraskende, da denne variable har en signifikant sammenhæng på både 

de rationelle- og følelsesmæssige brandevalueringer. Dernæst har ‘Differentiering’ den anden 

største totale effekt på BE, efterfulgt af ‘Opfattet servicekvalitet’. Det fremgår desuden af bilag 

15, at følelsesmæssige brandevalueringer har en større effekt på BE end de rationelle 

brandevalueringer.  

14.4. Be-/afkræftelse af hypoteser efter PLS 

Som følger af PLS-analysen er det nu muligt at be- eller afkræfte de hypoteser i tabel 3, som 

hører til den konceptuelle model. Hvorvidt en hypotese er blevet be- eller afkræftet er 

illustreret i højre side af tabel 24: 

Faktorer Samlede effekt på K/B-relation

Opfattet produktkvalitet 0,11

Personlig service 0,117

Opfattet servicekvalitet 0,174

Pris 0,088

Differentiering 0,239

Opfyldelse af løfter 0,063

Hvidvaskningssagen -0,12

Tillid og troværdighed 0,217

Sociale medier -0,056
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Tabel 24: Oversigt over be-/afkræftede hypoteser 

15. Udvikling af prioriteringskort 

Til at kunne udarbejde et prioriteringskort, skal de latente variables performanceindeks 

udregnes. Dette gøres ved at vægtet gennemsnit på den score som respondenterne har givet 

de enkelte spørgsmål i spørgeskemaundersøgelsen, og som herefter er transformeret om til 

en skala fra 0-100, hvor 0 er det dårligste og 100 er det bedste (Martensen & Grønholdt, 

2010). De forskellige performance indeks er illustreret i tabel 25: 

 

Tabel 25: Performanceindeks for de latente variable 

Hypotese Reseach Questions og hypoteser Sammenhæng Be/afkræftet

RQ1 Influerer de opstillede brandassociationer med en eller flere af de underliggende dimensioner af brand equity?

Oprindelig referenceramme

H1 Produktkvalitet → Rationel brandevaluering + Bekræftet

H2 Produktkvalitet → Følelsesmæssig brandevaluering + Afkræftet

H3 Servicekvalitet → Rationel brandevaluering + Bekræftet

H4 Servicekvalitet → Følelsesmæssig brandevaluering + Bekræftet

H5 Pris → Rationel brandevaluering + Bekræftet

H6 Pris → Følelsesmæssige brandevaluering + Afkræftet

H7 Differentiering → Rationel brandevaluering + Afkræftet

H8 Differentiering → Følelsesmæssig brandevaluering + Bekræftet

H9 Opfyldelse af løfte → Rationel brandevaluering + Bekræftet

H10 Opfyldelse af løfte → Følelsesmæssige brandevaluering + Afkræftet

H11 Tillid og troværdighed → Rationel brandevaluering + Bekræftet

H12 Tillid og troværdighed → Følelesmæssig brandevaluering + Bekræftet

H13 Sociale medier → Rationel brandevaluering - Afkræftet

H14 Sociale medier → Følelelsesmæssige brandevaluering - Afkræftet

Hvidvaskningssagen

H15 Hvidvaskningssagen → Rationel brandevaluering - Afkræftet

H16 Hvidvaskningssagen → Følelsesmæssig brandevaluering - Bekræftet

Personlig service

H17 Personlig service → Rationel brandevaluering + Afkræftet

H18 Personlig service → Følelsesmæssig brandevaluering + Afkræftet

Bagvedliggende faktorer

H19 Sociale medier → Tillid - Bekræftet

H20 Personlig service → Servicekvalitet + Bekræftet

RQ2 Er de underliggende dimensioners indflydelse tilstrækkelig til at forklare begrebet brand equity?

Følelsmæssig brandevaluering

H21 Følelsesmæssig brandevaluering → Rationel brandevaluering + Bekræftet

H22 Følelsesmæssig brandevaluering → Kunde/brand-relation + Bekræftet

Rationel brandevaluering

H23 Rationel brandevaluering → Kunde/brand-relation + Bekræftet

Latent variabel Performanceindeks

Opfattet produktkvalitet 54,28

Personlig service 55,71

Opfattet servicekvalitet 56,25

Pris 50,43

Differentiering 38,38

Opfyldelse af løfter 41,91

Hvidvaskningssagen 40,00

Tillid og troværdighed 26,06

Sociale medier 51,20
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Dette performanceindeks sættes herefter op imod den samlede effekt på BE i tabel 23 for at 

fastlægge variablenes punkter på et prioriteringskort. Et prioriteringskort danner overblik 

over, hvor tilfredse virksomhedens kunder er på et specifikt emne sat op imod, hvor vigtigt 

netop dette emne er for kunderne, og dermed hvor virksomheden skal ligge dens fokus 

(Martensen & Grønholdt, 2010). Derved kan man klarlægge Danske Banks mest åbenlyse 

indsatsområder, som kan være relevant i en strategiplanlægning. En sådan figur er opdelt i 

fire felter, som henholdsvis er tilpas ressourcer, fortsæt det gode arbejde, observer position 

og primær indsats, hvor virksomheden selvsagt bør have fokus på det område, hvor 

virksomhedens kunder vægter betydningen højt, men ikke vurderer virksomhedens 

håndtering højt (Grønholdt og Martensen, 2010). Variable som befinder sig i dette felt anses 

som værende trusler, og dermed områder som kræver en vis indsats på kort sigt.  

Det overordnede mål med afhandlingen er at øge Danske Banks BE, hvorfor 

prioriteringskortet for dette er illustreret i figur 11: 

 

Figur 11: Prioriteringskort for Brand Equity 

Det kan ses ud fra prioriteringskortet, at de to faktorer ’Differentiering’ og ’Tillid og 

troværdighed’ befinder sig i området for primær indsats, hvorfor der særligt fokuseres på 

disse i den efterfølgende klyngeanalyse. Især ’Tillid og troværdighed’ ligger langt nede på 

performanceniveau med en værdi på 26, hvilket bør tages alvorligt.  
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Yderligere ses det, at ’Følelsesmæssig evaluering’ vægter højt blandt Danske Banks kunder, 

men ikke er langt fra at være i feltet for den primære indsats. Denne brandevaluering viste sig 

i PLS-analysen, at have den største indflydelse på ’BE’, hvorfor det er vigtigt at dennes niveau 

ikke falder. Der vælges dog ikke at se på, hvilken indsats Danske Bank kan gøre i forhold til at 

øge performance på ’Følelsesmæssige brandevalueringer’, da man i figur 10 så, at denne er 

under indflydelse af ’Servicekvalitet’, ’Differentiering’, ’Hvidvaskningssagen’ og ’Tillid og 

troværdighed’, og eftersom at to af de fire faktorer ligger i det primære indsatsområde, 

vurderes det, at være årsagen til at de følelsesmæssige brandevalueringer er placeret som den 

er, da den lave performance på ’Tillid og troværdighed’ samt ’Differentiering’ trækker den 

gennemsnitlige performance ned. 

De fleste faktorer er placeret i cellen øverst til venstre, hvilket kan betyde, at der ved mange af 

faktorerne er et ubenyttet potentiale. Ved disse faktorer performer Danske Bank godt, men da 

det ikke anses for at være vigtigt for kunderne, bør ressourcerne for dette tilpasses. Dette kan 

enten gøres ved at nedjustere det arbejde der ligger i at performe godt i netop disse, eller i 

stedet forsøge at gøre dem vigtige for kunden. 

16. Sammenligning med Martensen og Grønholdts (2010) resultater 

Ved at sammenligne den strukturelle model og prioriteringskortet med Martensen og 

Grønholdts (2010) studie af Danske Banks BE ses det, at undersøgelsernes resultater afviger 

fra hinanden.  

Dette skyldes først og fremmest at studiet fra 2010 konkluderede at ’Opfyldelse af løfte’, ’Tillid 

og troværdighed’ samt ’Differentiering’ var de latente variable som havde størst betydning på 

BE. Både ’Tillid og troværdighed’ og ’Differentiering’ er stadig to parametre som kunderne 

vægter højt, men ’Opfyldelse af løfter’ er nu blevet erstattet med ‘Opfattet servicekvalitet’. 

Ligeledes adskiller studierne sig også ved, at der i denne undersøgelse er fundet frem til, at 

det er følelsesmæssige brandevalueringer som har den største effekt på BE, hvorimod 

Martensen og Grønholdt (2010) konkluderede det modsatte, nemlig at rationelle 

brandevalueringer havde den største indflydelse.  

Sammenlignes det nye prioriteringskort i figur 11 med Martensen og Grønholdt 

prioriteringskort fra 2010 (Figur 7) ses det, at flere af faktorerne stadig er i at finde i de 
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samme celler. ’Opfattet Servicekvalitet’ og ’Opfattet Produktkvalitet’ er forsat i cellen øverst til 

venstre og ’Differentiering’ er fortsat i cellen nederst til højre, mens de øvrige har flyttet sig.  

Det er især værd at bemærke, at ’Opfyldelse af løfter’ er blevet mindre vigtigt for Danske 

Banks kunder, mens ’Tillid og troværdighed’ fortsat er ligeså vigtigt for kunderne, men ikke er 

noget hvor Danske Bank performer ligeså godt på som førhen (figur 7 og 11). 

Det har således ikke ændret sig, at Danske Bank ikke lever op til den vigtighed i at kunne 

differentierer sig som deres kunder synes, da ’Differentiering’ fortsat ligger i cellen med de 

primære indsatsområder. Anderledes er det dog, at det nu er ’Tillid og troværdighed’ som 

også ligger i denne celle, og som der derfor nu bør være ekstra fokus på. 

17. Tillid til banksektoren 

Prioriteringskortet i figur 11 viste at niveauet for ’Tillid og troværdighed’ blandt Danske 

Banks privatkunder er faldet siden 2010, hvor Martensen og Grønholdt (2010) lavede en 

analyse af virksomheden, hvorfor virksomheden bl.a. bør have deres indsats her. Spørgsmålet 

er dog, om den faldende tillid til banken skyldes hvidvaskningssagen, idet der de sidste ni år 

er sket meget i branchen, som gør, at den manglende tillid måske ikke skyldes bankens egne 

problemer.  

I spørgeskemaet er formuleret tre spørgsmål som alle spørger ind til privatkundernes tiltro. 

Herunder tiltro til den finansielle sektor samt til Danske Bank før og efter hvidvaskningssagen 

(Bilag 6). Disse er valgt af den grund, at de giver et overblik over respondenternes forhold til 

Danske Bank samt hvordan det har ændret sig som konsekvens af hvidvaskningssagen. 

Spørgsmålet ”Jeg har tiltro til den finansielle branche” giver et indblik i respondentens 

overordnede holdning til branchen, som Danske Bank befinder sig i. Dette er relevant, idet 

man ved brug af dette spørgsmål kan sammenligne respondents svar med spørgsmålet ”Jeg 

har stor tiltro til Danske Bank”. Ud fra denne sammenligning kan det udledes, om den enkelte 

respondents negative holdning til Danske Bank generelt skyldes en negativ holdning til den 

finansielle branche, hvorfor det derved er ude af Danske Banks hænder. Spørgsmålet ”Jeg har 

fået mindre tiltro til Danske Bank efter hvidvaskningssagen” kan bruges til at identificere, om 

hvidvaskningssagen har haft en effekt på den enkelte respondents tiltro til Danske Bank.  
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Tabel 26: Oversigt over respondenternes tiltro 

Ud fra tabel 26 kan et generelt overblik over respondenternes svar til de tre spørgsmål 

omhandlende tiltro skabes, hvor middel-, median- samt modalværdien er de tre vigtigste 

værdier at lægge mærke til. Det kan dertil ud fra figuren ses, at ingen af de tre spørgsmål 

indeholder missings, hvilket resulterer i, at den valide procent er 100.  

 

Tabel 27: Frekvenstabel omhandlende tiltro til den finansielle branche 

Frekvenstabellen til spørgsmålet vedrørende ”Jeg har stor tiltro til den finansielle branche” 

viser, at svarmuligheden ”Delvist enig” svarende til værdien 4 har den største frekvens, 

hvilket stemmer overens med modalværdien fra tabel 26, som ligeledes er 4. 

Frekvenstabellen i tabel 27 viser yderligere, at respondenterne kan inddeles i næsten to lige 

store grupper, som henholdsvis er dem, der har tiltro til den finansielle branche på 46,9 % og 

dem der ikke har tiltro til den finansielle branche på 40,7 %. Dette passer også godt til middel- 

og medianværdien, idet de har en værdi på henholdsvis 3,03 og 3, hvilket er i midten af 

svarskalaen. Dette betyder, at det derfor ikke kan regnes med, at mere end 46,9 % har tiltro til 

Danske Bank, idet de er i den finansielle branche.  

Jeg har tiltro til den 

finansielle sektor

Jeg har tiltro til 

Danske Bank

Jeg har fået mindre tiltro 

efter hvidvaskningssagen

N Valid 145 145 145

Missing 0 0 0

Mean 3,03 2,62 3,81

Std. Error of Mean 0,107 0,112 0,109

Median 3 2 4

Mode 4 1 5

Std. Deviation 1,293 1,344 1,307

Variance 1,672 1,807 1,708

Statistics

Frequency Percent Valid percent Cumulative Percent

Valid Meget uenig 21 14,5 14,5 14,5

Delvist uenig 38 26,2 26,2 40,7

Hverken uenig eller enig 18 12,4 12,4 53,1

Delvist enig 51 35,2 35,2 88,3

Meget enig 17 11,7 11,7 100,0

Total 145 100,0 100,0

Jeg har tiltro til den finansielle sektor
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Tabel 28: Frekvenstabel omhandlende tiltro til Danske Bank 

Frekvenstabellen til spørgsmålet vedrørende ”Jeg har tiltro til Danske Bank” viser, at 

svarmuligheden ”Meget uenig” svarende til værdien 1 har den største frekvens, hvilket 

stemmer overens med modalværdien fra tabel 26, hvor frekvensen for svarmuligheden 

”Delvist uenig” dog er tæt på at være ligeså høj som ”Meget uenig”. Frekvenstabellen i tabel 28 

viser dertil, at over halvdelen altså 51 % af respondenterne enten er meget eller delvist 

uenige i spørgsmålet, hvilket kan ses ud fra den kumulative procent, hvorved medianværdien 

også er 2. Hvis denne frekvenstabel sammenlignes med den frekvenstabel tilhørende tiltroen 

til den finansielle branche generelt er der kun 31,1 %, som har tiltro til Danske Bank, 

hvorimod hele 46,9 % havde tiltro til den finansielle branche generelt. Dette er et problem for 

Danske Bank, idet tiltroen til deres virksomhed og brand er 15,8 procentpoint lavere end det 

generelle niveau for branchen. Dette stemmer også godt overens med middelværdien for 

respondenternes svar, hvor denne er noget lavere på 2,62 i forhold til middelværdien for 

branchen generelt, som er 3,03.  

 

Tabel 29: Frekvenstabel omhandlende tiltro efter hvidvaskningssagen 

Frekvenstabellen til spørgsmålet vedrørende ”Jeg har fået mindre tiltro til Danske Bank efter 

hvidvaskningssagen” viser, at svarmuligheden ”Meget enig”, som har værdien 5, har den 

højeste frekvens, der stemmer overens med modalværdien fra tabel 26, hvor denne 

efterfølges af svarmuligheden ”Delvist enig”. Det kan ud fra frekvenstabellen i tabel 29 ses, at 

Frequency Percent Valid percent Cumulative Percent

Valid Meget uenig 40 27,6 27,6 27,6

Delvist uenig 34 23,4 23,4 51,0

Hverken uenig eller enig 26 17,9 17,9 69,0

Delvist enig 31 21,4 21,4 90,3

Meget enig 14 9,7 9,7 100,0

Total 145 100,0 100,0

Jeg har tiltro til Danske Bank

Frequency Percent Valid percent Cumulative Percent

Valid Meget uenig 13 9,0 9,0 9,0

Delvist uenig 14 9,7 9,7 18,6

Hverken uenig eller enig 19 13,1 13,1 31,7

Delvist enig 40 27,6 27,6 59,3

Meget enig 59 40,7 40,7 100,0

Total 145 100,0 100,0

Jeg har fået mindre tiltro til Danske Bank efter hvidvaskningssagen
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hele 68,3 % af respondenterne har fået mindre tiltro til Danske Bank efter 

hvidvaskningssagen, hvilket svarer til mere end 2/3 af respondenterne. Dette kan være en af 

grundene til, hvis denne frekvenstabel sammenlignes med de to foregående, at tiltroen til 

Danske Bank er lavere end det generelle niveau for branchen. Denne høje andel af 

respondenter, som har fået mindre tiltro til Danske Bank efter hvidvaskningssagen, har også 

resulteret i, at middelværdien er på 3,81 og medianværdien er 4. 

En analyse, som EPSI Denmark har lavet viser, at den generelle kundetilfredshed i branchen 

er faldet med 1,2 siden 2017 (Figur 12). Dette skyldes de to store banker Nordea og Danske 

Bank, hvor især Danske Banks fald på 6,2 er iøjnefaldende (EPSI Denmark, 2018).  

 
Figur 12: Overblik over tilfredshed i bankbranchen (EPSI Denmark, 2018) 

Selvom disse tal er baseret på den generelle kundetilfredshed, viser analysen, at faldet især 

skyldes kundernes opfattelse af bankernes samfundsansvar samt pålidelighed (EPSI 

Denmark, 2018). Det er derfor ikke en generelt faldende tillid i branchen, som er skyld i 

Danske Banks fald. Kigges der på den samme analyse af kundetilfredsheden for de sidste par 

år, ses det, at tilliden til Danske Bank har været stigende lige siden 2014, men nu er nede på 

det samme niveau som dengang (EPSI Denmark, 2017, 2016, 2015, 2014). 

Ligesom Danske Bank, har Nordea de seneste år også trukket en lang række negative 

overskifter. I april 2016 blev det afsløret at banken havde en rolle i Panama Papers-skandalen, 

da de havde hjulpet kunder med at oprette selskaber i skattelydestinationer og er senere blev 

de sat i forbindelse med hvidvaskningssagen (Olsen, 2019). Alligevel er bankens danske 

privatkunders tillid ikke nær så faldende som den er for Danske Bank, hvilket med stor 

sandsynlighed kan skyldes, at banken er den danske stats bank ligesom at der sidder 

danskere i ledelsen. 

Banker 2018 (Indeks 0-100) Sammenlignet med 2017

Handelsbanken 77,8 1,0

Øvrige 75,9 1,6

Sparekassen Kronjylland 75,0 1,1

Jyske Bank 72,9 2,5

Nykredit Bank 72,0 0,8

Sydbank 71,5 3,2

Branchen 69,9 -1,2

Danske Bank 65,4 -6,2

Nordea 62,9 -1,7

Privatkunders tilfredshed
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17.1. Shitstorm 

Det er dermed blevet konkluderet, at Danske Banks faldende tillid til dels skyldes 

virksomheden selv, hvoraf størstedelen af svækkelsen kan tildeles hvidvaskningssagen. Det er 

dog et par år siden, at Berlingske måtte afsløre, at der i bankens estiske filial er indgået et højt 

antal mistænkelige transaktioner af millionstørrelse (Andersen, 2019). Så hvorfor er det, to år 

efter, at Danske Bank stadig lider under følgerne af denne handling? Og hvornår kan man 

forvente, at de danske privatkunder ”glemmer” hændelsen?  

En del af årsagen til, at Danske Bank stadig mærker konsekvenserne fra handlingen tilbage i 

år 2017 er først og fremmest den enorme mediedækning af sagen som gør, at det bliver svært 

for forbrugerne at glemme og fortrænge hændelsen, hvilket også opstår, idet der ofte kommer 

nye ting frem i sagen. En anden del af forklaringen er dog også, at negativ omtale vægter 

tungere end positiv omtale (King et al., 2014). Selvom Danske Bank har fået en masse positiv 

omtale om deres digitale løsninger (Jensen, 2019), vil dette dog blive overskygget af negativ 

omtale fra kunder, medier eller lignende. Årsagen til, at negativ omtale overskygger positive 

omtale er, at vi forbrugere husker det anormale, og det der afviger fra normen, frem for det, 

der er normalt og forventeligt (O’Donnell, 2011). 

Danske Bank har tidligere været ude for en række shitstorme. I år 2005 var de stærkt præget 

af utilfredsheder omkring indførslen af en lang række gebyrer, mens de i 2008 blev anklaget 

for at foretage fejlagtige investeringer i både ind- og udland. Seneste krise var dog i år 2013, 

hvor Danske Bank indførte en ny kampagne, den såkaldte ”New standard” kampagne, som 

ifølge kunderne, ikke viste den sande identitet af Danske Bank (Graversen, 2018), hvilket 

derfor ledte til stor utilfredshed, svækkelse i tillid og en såkaldt ”imagekrise”. Et år efter bliver 

den daværende direktør så fyret, hvorefter der bliver ansat en ny topchef. Han fik allerede 

forbedret resultaterne i slutningen af 2014 ved, at handle på de mange fejltagelser. Dette er 

dermed med til at indikere, at det der gør, at forbrugerne ”glemmer” shitstormen er, at 

virksomheder proaktivt gør noget for, at rette op på fejltagelserne. 

Det kan derfor godt tyde på, at Danske Bank ikke helt har håndteret hvidvaskningssagen 

optimalt, eftersom det stadig har sat sine spor i forbrugernes evalueringer af banken. Der vil 

senere blive opstillet en række strategiske forslag til, hvordan virksomheden skal håndtere og 

komme ud af denne krise, for på den måde at øge tilliden og tilfredsheden blandt danske 

banks privatkunder. For at være i stand til dette, foretages der først en segmentering af 
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respondenterne, så man derved kan foretage anbefalinger på baggrund af de forskellige 

segmenters adfærd og præferencer.  

18. Segmentering 

18.1. Dannelse af segmenter 

I dette afsnit ønskes det at finde ud af, om man kan foretage en segmentering på baggrund af 

datasættet. Dette kan gøres en klyngeanalyse, som undersøger, om variablene i datasættet 

kan kombineres i segmenter, også kaldet klynger (Jensen & Knudsen, 2016, side 260).  

Det er valgt at tage udgangspunkt i det opstillede prioriteringskort i figur 11, da det herved 

bliver muligt, at identificere segmenter på baggrund af de variable, som bør være Danske 

Banks primære indsatsområde. Af den årsag laves klyngeanalysen på baggrund af 

’Differentiering’ og ’Tillid og troværdighed’, da disse viste sig at være de variable, som har en 

stor effekt på kunderne, men hvor Danske Bank performer lavt. 

Der benyttes en eksplorativ teknik, da segmenterne er ukendte, og man derfor lader SPSS 

opdele klyngerne ud fra datasættets karakteristika. Klyngeanalysen sker ved, at 

respondenterne deles op i mindre klynger, så respondenterne indenfor en given klynge er ens, 

men afviger fra de øvrige klyngers holdninger og adfærd (Jensen & Knudsen, 2016, side 260-

261).  

18.1.1. Gennemførelse af klyngeanalyse  

Som tidligere nævnt opdeles klyngerne ud fra klyngevariablene ’Differentiering’ og ’Tillid og 

troværdighed’. Summen af de to klynger udgør 145 respondenter, hvilket svarer til 100 % af 

datasættets respondenter, hvilket kan aflæses af bilag 27.   

I bilag 28 ses Agglomeration schedule som viser den trinvise sammenlægning af klyngerne, 

samt hvor stor afstanden er mellem klyngerne. I dette tilfælde starter man med 144 klynger, 

da datamaterialet består af 145 respondenter. Disse lægges herefter sammen ud fra hvilke, 

der er ens. Det ses for eksempel at respondent 144 og 145 lægges sammen i trin 1, hvorefter 

respondent 15 og 144 sammenlægges i trin 2.  

Coefficients i bilag 28 viser den beregnede afstand mellem de klynger, der er lagt sammen 

(Jensen & Knudsen, 2016, side 270). Ved de første 73 klyngesammenlægninger er afstanden 



Marie Lilienthal Heitmann Kandidatafhandling 15. maj 2019 
Emilie Lykke Andersen Cand.merc. EMF Copenhagen Business School 
 

Side 91 af 248 
 

0,000, hvilket betyder, at klyngerne har helt identiske variable på ’Differentiering’ og ’Tillid og 

troværdighed’, og dermed har angivet samme svar.  

Man bestemmer herefter antallet af klynger ved at undersøge afstanden mellem de klynger, 

der bliver lagt sammen. Små afstande er således et udtryk for, at klyngerne er forholdsvis ens, 

og derfor sagtens kan sammenlægges til én samlet klynge. Omvendt er store forskelle mellem 

klyngerne et udtryk for, at klyngerne er meget forskellige i deres holdninger, og derfor ikke 

bør sættes sammen. Klyngedannelsen bør stoppe umiddelbart før det step, hvor afstanden 

mellem klyngerne er for stor (Jensen & Knudsen, 2016, s. 270). Da tallene kan være svære at 

overskue, er grafen i figur 13 blevet konstrueret: 

 

Figur 13: Overblik over antal klynger (Egen tilvirkning) 

Af figur 13 ses det, at kurven knækker fem gange. Dette sker ved henholdsvis to, tre, fire, fem 

og seks klynger, hvilket er et udtryk for at forskellen mellem klyngerne i klyngedannelsen er 

stor. Man tvinger derfor SPSS til at konstruere en klyngeanalyse i intervallet to til seks.  

Det skal nu vurderes, hvilket antal af klyngerne der er bedst til at beskrive dataet. I bilag 29 

kan det ses, at respondent 64 og 65 er vidt forskellige i deres evaluering af Danske Banks grad 

af ‘Differentiering’ og ’Tillid og troværdighed’. Respondent 65 er hverken enig eller uenig i, at 

Danske Bank adskiller sig fra andre banker, mens respondent 64 er meget eller lidt uenig. Ved 

en to-klyngeløsning vil de blive placeret i samme klynge, hvor de ved en tre-, fire-, fem- eller 
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seksklyngeløsning vil blive placeret i hver deres klynge. Af den årsag vurderes det, at en 

løsning med to klynger ikke er optimal, eftersom denne ikke formår at skelne mellem de 

respondenters indbyrdes forskelligheder, som anses som værende stor.  

En tommelfingerregel inden for klyngedannelse er, at klyngerne ikke må indeholde mindre 

end 10 % af respondenterne (Jensen & Knudsen, 2016, side 274), hvilket seksklyngeløsningen 

i tabel 30 ikke overholder, idet denne klynge kun består af 9 respondenter. Derfor udelukkes 

seksklyngeløsningen.  

 

Tabel 30: Seksklyngeløsning 

Det er således kun de tre tilbageværende klyngeløsninger som vurderes, nemlig løsninger 

med tre, fire eller fem klynger. Forskellen på henholdsvis en tre- og fireklyngeløsning er, at 

kloster 1 og 4 er slået sammen i treklyngeløsningen (Tabel 31), hvor de i fireklyngeløsningen 

(Tabel 32) er opdelt i henholdsvis kloster 1 og 4.  

 

Tabel 31: Treklyngeløsning 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid 1 28 19,3 19,3 19,3

2 34 23,4 23,4 42,8

3 28 19,3 19,3 62,1

4 24 16,6 16,6 78,6

5 22 15,2 15,2 93,8

6 9 6,2 6,2 100,0

Total 145 100,0 100,0

CLU6_2 Ward Method

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid 1 59 40,7 40,7 40,7

2 34 23,4 23,4 64,1

3 52 35,9 35,9 100,0

Total 145 100,0 100,0

CLU3_2 Ward Method



Marie Lilienthal Heitmann Kandidatafhandling 15. maj 2019 
Emilie Lykke Andersen Cand.merc. EMF Copenhagen Business School 
 

Side 93 af 248 
 

 

Tabel 32: Fireklyngeløsning 

Ligeledes er forskellen mellem fire- og femklyngeløsning, at kloster 3 og 4 er slået sammen i 

fireklyngeløsningen (Tabel 32), mens disse er opdelt i femklyngeløsningen (Tabel 33). 

 

Tabel 33: Femklyngeløsning 

For endeligt at vurdere antallet af klynger sammenlignes klyngernes gennemsnitlig 

performance for ‘Differentiering’ og ’Tillid og troværdighed’ i bilag 30. Som det fremgår af 

bilaget er flere af klostrene i en femklyngeløsning relativ ens, hvorfor denne løsning 

fravælges, eftersom man ønsker at maksimere afstanden mellem klyngerne (Jensen & 

Knudsen, 2016, side 265). Ved at sammenligne tre- og fireklyngeløsningen fremgår det 

ligeledes, at kloster 1 og 4 er forholdsvis ens på deres performance af de to klyngevariable ved 

en fireklyngeløsning. Derfor vurderes det, at man med fordel kan slå disse to klynger sammen, 

hvilket treklyngeløsningen gør. Med udgangspunkt i valget af en treklyngeløsning ønskes der 

nu at validere løsningen gennem opstilling af en ANOVA-tabel (Bilag 31). Heraf fremgår det, at 

treklyngeløsningen er signifikant.  

De tre klyngers gennemsnitlige performance på klyngevariablene ‘Differentiering’ og ’Tillid og 

troværdighed’ er illustreret i tabel 34. Det er segmentet med den laveste performance på 

begge variable, som er interessant for Danske Bank at kigge på, eftersom disse kan øge 

Danske Banks BE. Dette skyldes at segmentet består af de respondenter, der har angivet lave 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid 1 28 19,3 19,3 19,3

2 34 23,4 23,4 42,8

3 52 35,9 35,9 78,6

4 31 21,4 21,4 100,0

Total 145 100,0 100,0

CLU4_2 Ward Method

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid 1 28 19,3 19,3 19,3

2 34 23,4 23,4 42,8

3 28 19,3 19,3 62,1

4 24 16,6 16,6 78,6

5 31 21,4 21,4 100,0

Total 145 100,0 100,0

CLU5_2 Ward Method
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besvarelser af ‘Differentiering’ og ’Tillid og troværdighed’, og derfor har været medvirkende 

til at trække variablene i retning af det primære indsatsområde på prioriteringskortet. Dette 

segment kan derfor bidrage til at give en indikation af hvordan Danske Bank skal forbedre 

deres performance af ‘Differentiering’ og ’Tillid og troværdighed’, gennem en forståelse af 

deres opfattelse til variablene.  

 

Tabel 34: Overblik over segmenternes holdning til 'Differentiering' og 'Tillid' 

Af tabel 34 ses det, at segment 3 er det segment, som har vurderet begge variable lavest, da de 

ligger under gennemsnittet på henholdsvis 2,68 og 2,24. Segment 1 er de mere positive 

kunder, eftersom at de har rangeret variablene højst og over de udregnede gennemsnit. 

Segment 2 er de lidt mere splittede kunder, da de vurderer ´Differentiering´ højere end 

gennemsnittet, men ´Tillid og troværdighed´ lavere end gennemsnittet. 

På baggrund af tabel 34 er segment 3 der bør være Danske Banks primære fokus, men 

segment 2 er dog også relevante, eftersom dette segment har vurderet ’Tillid og 

troværdighed’ lavt. For at få et bedre kendskab til de tre segmenter foretages en analyse af de 

forskellige segmenters karakteristika, da disse ligeledes kan belyse tiltag i forhold til at øge 

den overordnede BE.  

18.2. Fortolkning og diskussion af segmenterne 

Til at karakterisere segmenterne bliver der indledningsvis lavet en række krydstabeller af 

segmenterne op i mod de demografiske variable (Bilag 32). Resultaterne, som er samlet i tabel 

35, viser at der forekommer statistiske usikkerheder i forhold til at opnå belæg for en 

sammenhæng mellem klyngerne og de demografiske variable. Dette skyldes at segmenterne 

er mere eller mindre homogene ud fra de demografiske variable vedrørende køn, 

årsindkomst, region og beskæftigelse. Segmenterne adskiller sig kun en smule fra hinanden 

hvad angår alder. Dette kan hænge sammen med datamaterialets skævhed i forhold til 

respondenterne. Der viste sig dog statistisk signifikans på sammenhængen mellem 

Segment 1 Segment 2 Segment 3 I alt/gnm.

Antal respondenter 59 34 52 145

Antal respondenter (%) 40,70% 23,40% 35,90% 100,00%

Differentiering 3,32 3,00 1,74 2,6845

Tillid og troværdighed 3,39 1,74 1,59 2,238

Overblik over segmenternes holdning til 'Differentiering' og 'Tillid og troværdighed'
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segmenterne og deres forhold til henholdsvis Danske Bank og banksektoren generelt. Disse 

resultater kan ligeledes aflæses af tabel 35.  

 

Tabel 35: Overblik over segmenterne 

Det er ikke kun relevant at se på segmenternes demografiske karakteristika alene, men også 

hvordan de har vurderet de andre parametre i Danske Banks prioriteringskort. Segmenternes 

performance på disse variable kan nemlig fortælle noget om segmenternes generelle attitude 

overfor Danske Bank generelt samt de enkelte variable og faktorer i kortet. Ved at lave en 

sammenligning af gennemsnittet for hvert segment og de dannede faktorer (Bilag 33), kan 

man identificere segmenternes gennemsnitlige besvarelse for hver variabel. Alle gennemsnit 

for hvert af segmenterne fremgår af tabel 36. 

 

Tabel 36: Overblik over segmenternes holdning til de øvrige brandassociationer 

Segment 1 Segment 2 Segment 3 I alt

Antal respondenter 59 34 52 145

Antal respondenter (%) 40,69% 23,45% 35,86% 100%

Alder 18-35 år 42-66+ 18-66+

Køn Mænd og kvinder Mænd og kvinder Mænd og kvinder

Region Hele Danmark Hele Danmark Hele Danmark

Årsindkomst <250.000-750.000 250.000-1.100.000 <250.000-750.000

Beskæftigelse Alle Alle Alle

Forhold til Danske Bank Nuværende Nuværende og tidligere Tidligere

Primær bank Ja Ja og nej Nej

Forhold til banksektoren Positiv Negativ Negativ og positiv

Segment 1 Segment 2 Segment 3 I alt/gnm.

Antal respondenter 59 34 52 145

Antal respondenter (%) 40,69% 23,45% 35,86% 100,00%

Hvidvaskningssagen 3,34 2,00 1,94 2,43

Opfattet servicekvalitet 3,96 3,49 2,41 3,29

Opfyldelse af løfter 3,64 2,70 2,15 2,83

Personlig service 3,09 2,65 2,50 2,75

Pris 3,42 2,90 2,65 2,99

Sociale medier 2,66 3,40 3,42 3,16

Opfattet produktkvalitet 3,85 3,35 2,27 3,16

Rationelle evalueringer 3,84 3,30 3,12 3,42

Følelsesmæssige evalueringer 3,13 2,56 2,14 2,61

Kunde-brand relation 3,56 2,62 2,36 2,85

Overblik over segmenternes holdning til de øvrige brandassociationer
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Det kan ses i tabel 36, at segment 3 vurderer alle brandassociationerne, med undtagelse af 

’Sociale Medier’ lavere end den gennemsnitlige vurdering. Der er derfor tale om et segment 

som er stærkt utilfredse med en lang række af Danske Banks kvaliteter, set i forhold til 

segment 1, som er langt mere tilfredse. Disse resultater vil blive uddybet nærmere i 

nedenstående afsnit, hvor der foretages en dybere profilering af segmenterne. 

18.2.1. Segment 1: Tilfredse nuværende privatkunder 

Af tabel 35 fremgår de demografiske karakteristika for segment 1, og heraf fremgår det, at 

segmentet i overvejende grad er repræsenteret ved det yngre segment, eftersom langt 

størstedelen af respondenterne befinder sig i aldersgruppen 18-35 år. Segmentet består af 

både mænd og kvinder fordelt ud på hele landet. Langt størstedelen af respondenterne er 

studerende, hvilket også afspejles i årsindkomsten blandt respondenterne, da segmentet har 

en årsindkomst på et sted mellem under 250.000 og 750.000. Derudover er respondenterne 

primært nuværende og primære kunder af Danske Bank og har en positiv attitude overfor 

banksektoren generelt.  

Hvad angår ‘Differentiering’ og ’Tillid og troværdighed’, som er de to variable der er blevet 

identificeret som værende det primære indsatsområde i prioriteringskortet (Figur 11), har 

respondenterne i dette segment vurderet de to faktorer højere end gennemsnittet. Det er dog 

ikke ens betydning med, at segmentet er tilfreds med Danske Banks differentierings- og 

tillidsniveau, eftersom respondenterne i gennemsnit har vurderet ’Differentiering’ og ’Tillid 

og troværdighed’ til henholdsvis 3,32 og 3,39, hvilket svarer til at de hverken er tilfredse eller 

utilfredse med Danske Banks performance. Det samme gør sig gældende med en lang række af 

de resterende faktorer. Dog vurderer den gennemsnitlige respondent, at vedkommende er 

tilfreds med Danske Banks grad af servicekvalitet, produktkvalitet og evne til at opfylde løfter. 

Det virker derfor alt andet lige som om, at kunderne i dette segment er forholdsvis 

indifferente med en lang række af Danske Banks kvaliteter, idet gennemsnittet ligger omkring 

3, som er ”hverken utilfreds eller tilfreds”.  

Dette kan derfor betyde at dette segment generelt er tilfreds med Danske Bank, men grunden 

kan også ligge i, at der er tale om et yngre segment, som er knap så involverede i deres valg af 

bank eller ikke har haft behov for banken på samme vis som de ældre respondenter.  
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18.2.2. Segment 2: Splittede nuværende privatkunder 

Segment 2 er det mindste segment, og består både af nuværende og tidligere kunder. Det er 

primært respondenter der befinder sig i aldersgruppen 42-66+, og der er en forholdsvis lige 

fordeling mellem mænd og kvinder. Ligesom ved segment 1, befinder respondenterne sig her 

også i alle regioner. Den lidt ældre aldersgruppe betyder også, at der ved dette segment er 

færrest der er under uddannelse, men i stedet er fuldtidsansat eller ledere, hvilket også 

betyder, at dette segment har meget forskellige årsindkomster. Set i forhold til segment 1, er 

dette segment langt mere negativ overfor banksektoren generelt, eftersom at de ikke har 

særlig stor tiltro til banksektoren.  

Det specielle ved dette segment er, at de vurdere ‘Differentiering’ højere end gennemsnittet, 

men vurderer ’Tillid og troværdighed’ lavere end gennemsnittet, da de er utilfredse med 

Danske Banks grad af troværdighed.  

Det samme mønster tegner sig ved de resterende variable (Tabel 36). Her fremgår det, at de 

vurderer ’Hvidvaskningssagen’, ’Opfyldelse af løfter’, ‘Personlig service’, ’Pris’ og dermed 

følelsesmæssige brandevalueringer lavere end gennemsnittet. Mens de vurderer ’Opfattet 

servicekvalitet’, ’Sociale medier’, ’Opfattet produktkvalitet’ og dermed rationelle 

brandevalueringer højere end gennemsnittet.  

18.2.3. Segment 3: Negative tidligere privatkunder 

Det sidste segment er kendetegnet ved, at repræsenterer både mænd og kvinder, i hele 

aldersgruppe skalaen (18-66+). Derudover er alle regioner repræsenteret, samtidig med, at 

mange af respondenterne er beskæftiget med noget forskelligt, hvilket også afspejles i den 

brede indkomstfordeling. Ydemere er segmentet kendetegnet ved at være tidligere kunder, og 

dermed ikke primære kunder af Danske Bank. De er både positive og negative overfor 

banksektoren generelt, eftersom nogle af respondenterne ikke har stor tiltro til banksektoren 

og ikke mener, at informationer givet af banker er brugbart, mens andre respondenter i 

segmentet mener det modsatte.  

I forhold til de identificerede primære indsatsområder ‘Differentiering’ og ’Tillid og 

troværdighed’, har dette segment vurderet disse variable lavest (Tabel 35). Vurderingen er 

nemlig en del under den udregnede gennemsnitlige vurdering af variablene, hvorfor 

segmentet vurderes til at være den primære kilde til at øge Danske Banks BE.  
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En interessant observation i denne sammenhæng er, at en lang række af respondenterne i 

dette segment er positive overfor og har stor tiltro banksektoren generelt, men er utilfredse 

med Danske Banks evne til at fremstå tillidsfulde og troværdige. Det kan derfor godt indikere, 

at respondenterne mener at andre banker er mere troværdige, hvilket udgør en potentiel 

trussel for Danske Bank. Kigger man på segmentets vurdering af de resterende variable, bliver 

disse også vurderet relativt lave (Tabel 36), hvorfor segmentet kan siges ikke at have nogen 

form for positiv attitude overfor Danske Bank. Dette skyldes formentlig, at respondenterne i 

dette segment er tidligere kunder, og dermed har fravalgt at benytte Danske Banks produkter 

og services. 

19. Be/afkræftelse af hypotese efter segmentering 

Efter at have foretaget en fortolkning og diskussion af segmenterne, er det nu muligt at teste 

de resterende hypoteser, som er opstillet i afsnit 12. 

19.1. Hypotese 20: Negativ eWOM 

Hypotese 20 er som følger: 

H20: Jo større utilfredshed, desto større tilbøjelighed til at sprede negativ eWOM. 

Til at undersøge denne hypotese gøres der brug af en krydstabel, hvoraf klyngerne er sat op 

imod spørgsmålet: ”Jeg har skrevet negative ting om Danske Bank på de sociale medier”. I 

forhold til klyngerne og den opstillede hypotese, er det især relevant at se på klynge 3, da 

denne klynge blev karakteriseret som værende den mest utilfredse klynge.  

I bilag 34 illustreres krydstabellen, hvoraf det ses at 66,7 % af de respondenter, der har 

skrevet negative ting om Danske Bank på de sociale medier, befinder sig i segment 3, mens 50 

% af dem der har skrevet negative ting en enkelt gang, ligeledes befinder sig i segment 3. Der 

ses derfor et tydeligt belæg for at sige, at jo mere utilfreds en kunde er, desto mere tilbøjelig 

vil kunden være til at sprede negativ eWOM. Denne konklusion bekræftes også af Phi-Square 

og Cramers V-test, som illustrerer et signifikansniveau på 0,000, hvorfor hypotesen kan 

bekræftes. Det er dog værd at lægge mærke til, at ud af de 52 respondenter der befinder sig i 

segment 3, er der 69 % der aldrig har skrevet negative ting om Danske Bank på de sociale 

medier, hvorfor det kan antages, at der er en lang række respondenter, som ikke udtrykker 

deres utilfredshed online. Dette kan både være en fordel og ulempe for Danske Bank. Fordelen 
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opstår, fordi det i afsnit 13.1.3 blev konkluderet, at respondenternes holdningsdannelse bliver 

influeret af de sociale medier, og ved at der er færre der udtrykker deres utilfredshed gennem 

de sociale medier, er der færre der vil blive påvirket af de negative oplevelser. Ulempen ligger 

i, at man gennem en god klagehåndtering, kan vende utilfredse kunder til tilfredse kunder – 

og endda gøre dem mere tilfredse end før behovet for at klage opstod (Afsnit 7.6.2). Ved at 

respondenterne ikke udtrykker deres utilfredshed, kan Danske Bank således ikke vende de 

utilfredse kunder til tilfredse kunder igennem god klagehåndtering.  

Hypotesen om, at jo større utilfredshed, desto større tilbøjelighed til at sprede negativ eWOM, 

kan derfor bekræftes. 

19.2. Hypotese 21: Bankrådgiverens indflydelse på de ældre 

Hypotese 21 er som følger: 

H21: Bankrådgiverens indflydelse er større ved det ældre segment, end ved det yngre. 

Denne hypotese undersøges ved at kigge på, hvordan klyngerne imellem vægter ‘Personlig 

service’. Af klyngeprofileringen fremgik det, at segment 2 og 3 primært er de segmenter, der 

består af flest ældre. Dette undersøges nu nærmere ved, at lave en sammenligning af 

gennemsnittet i SPSS, hvor klyngerne sættes op imod spørgsmålet vedrørende alder.  

Resultatet fremgår af tabel 37:  

 

Tabel 37: Gennemsnitlig alder i klyngerne 

Ved at afrunde ovenstående gennemsnit, kan det konkluderes, at klynge 1 har en 

gennemsnitsalder på 30-35 år, klynge 2 har en gennemsnitsalder på 42-47 år, mens klynge 3 

har en gennemsnitsalder på 36-41 år. Det bekræftes således, at segment 2 og segment 3 er de 

to klynger, med den største andel af ældre. Derfor forventes en sammenhæng mellem disse to 

segmenter, herunder især segment 2, og deres performance på ‘Personlig service’. I tabel 38 

er niveauet af performance blevet tydeliggjort: 

CLU_3_2 Ward Method Alder

1 3,36

2 4,76

3 4,23

Total 4,00

Report
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Tabel 38: Performance på 'Personlig service' for segmenterne 

Som det fremgår af tabel 38 tillægger de forskellige segmenter mere eller mindre ‘Personlig 

service’ ens, da man ved at afrunde værdierne, vil opnå et performance niveau på 3, svarende 

til ”Hverken enig eller uenig”.  

Hypotesen om at ældre tillægger ‘Personlig service’ større værdi, kan derfor forkastes.  

19.3. Hypotese 22: Hvidvaskningssagen har haft en større effekt på de ældre 

Hypotese 22 er som følger: 

H22: Hvidvaskningssagen har haft en større effekt på de ældre 

Denne hypotese blev opstillet, da man i den kvalitative analyse så, at det langt hen af vejen var 

de ældre, som gav mest udtryk for deres utilfredshed i forbindelse med hvidvaskningssagen. 

Derudover kunne det også være interessant at se på, om der er en forskel i hvor stor en 

konsekvens det har haft for kunderne, afhængig af hvor mange penge man har stående i 

banken. Af den grund blev hypotesen opstillet, da man alt andet kunne forestille sig, at det 

voksne og ældre segment har en højere årsindkomst end det yngre segment.  

På baggrund af klyngedannelsen, kan det være svært at sige noget om, hvorvidt 

hvidvaskningssagen har haft en større effekt på det ældre segment, da den ældre befolkning 

er repræsenteret i alle segmenter, dog mest i segment to og tre, hvilket også er blevet 

understøttet i behandlingen af hypotesen ovenfor. Hvis man tager udgangspunkt i segment 2 

og 3, kan man jf. figur 36 se, at det er disse segmenter som har været mest påvirket af 

hvidvaskningssagen, hvilket taler for at bekræfte hypotesen. Der er dog en vis statistisk 

usikkerhed forbundet med denne antagelse, hvorfor hypotesen forsøges belyst yderligere. 

I bilag 35. fremgår to krydstabeller. Én krydstabel omhandlende alderens indflydelse på 

graden af tiltro efter hvidvaskningssagen og en krydstabel der viser sammenhængen mellem 

respondenternes indkomst og grad af tiltro efter hvidvaskningssagen. Heraf fremgår det, at 

der ikke er nogen sammenhæng i begge krydstabeller, da de har et signifikansniveau på over 

CLU_3_2 Ward Method Personlig service

1 3,0909

2 2,6515

3 2,5000

Total 2,8694

Report
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0,05. Hypotesen om, at hvidvaskningssagen har haft en større effekt på de ældre bliver derfor 

forkastet.  

Det tyder altså på, at det i højere grad er nogle andre faktorer der er determinerende for, 

hvilken effekt hvidvaskningssagen har haft. Herunder blandt andet segmenterne og 

respondenternes forhold til Danske Bank og om de har tiltro til den finansielle sektor 

generelt.  

20. Anbefalinger 

Følgende afsnit har til formål at danne anbefalinger til Danske Bank ud fra de foregående 

analyser og undersøgelser. Først specificeres de strategiske anbefalinger på baggrund af 

prioriteringskortet i forhold til de underliggende brandassociationer, hvor der skal ske en 

ressourcetilpasning fra Danske Bank. Derefter dannes specifikke anbefalinger til de relevante 

underliggende brandassociationer fra de strategiske anbefalinger, hvorpå det vises, hvordan 

disse skal implementeres på hvert af de tre identificerede segmenter.    

20.1. Strategiske anbefalinger 

Ud fra prioriteringskortet i figur 11 blev det konkluderet, at der er nogle strategiske tiltag, 

som Danske Bank bør overveje i håbet om at højne deres opfattede værdi blandt kunderne. 

Prioriteringskortet gør det nemlig muligt at få et indblik i, hvordan Danske Bank skal allokere 

deres ressourcer mest optimalt i forhold til at maksimere den forbrugerbaserede BE. Danske 

Bank bør derfor rette fokus mod to af de fire kvadranter i prioriteringskortet, nemlig cellen 

nederst til højre og cellen øverst til venstre, som er henholdsvis det primære indsatsområde 

og et område som bør få tilpasset sine ressourcer. Dette er nødvendigt, da disse kan have en 

afgørende effekt på virksomhedens BE.  

Som det fremgår af prioriteringskortet i figur 11, bør førsteprioriteten være at øge 

performance for ‘Differentiering’, da denne variabel har den største effekt på BE, mens anden 

prioritet bør være at øge performance for ’Tillid og troværdighed’, da denne har den 

næststørste effekt på BE samtidig med, at performance for denne variabel er under 

gennemsnittet. Ligeledes er denne også vigtig, idet denne har den største indflydelse på 

følelsesmæssige brandevalueringer. Disse tiltag kan iværksættes ved at tilpasse ressourcer fra 

cellen øverst til venstre i figur 11, som viser de variable, der har en effekt på BE, som er lavere 
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end gennemsnittet, men stadig overperformer. Her ses det, at man bør ressourcetilpasse 

variable som ‘Sociale medier’, ’Pris og ’Opfattet produktkvalitet’, da Danske Bank 

overperformer på disse variable, hvilket ikke er nødvendigt i forhold til variablenes betydning 

for kunderne.  

Af de tre variable er det ’Sociale medier’, der har den mindste effekt på BE med en effekt på 

under 0,1. Ud fra målevariablene i tabel 21 kan det konkluderes, at denne variabel primært 

omhandler sociale mediers effekt på kundernes holdningsdannelse i form af eWOM. En høj 

performance er dermed et udtryk for, at de sociale medier er med til at forme og påvirke 

kundernes holdning til Danske Bank, men at det ikke har en afgørende effekt på, hvordan 

kunderne opfatter Danske Banks brandværdi. Denne vurderes dog ikke til at have en 

afgørende effekt på BE, men da variablen ikke er uden indflydelse, og da kundernes 

holdningsdannelse bliver præget af omtalen på de sociale medier, er det vigtigt, at 

virksomheden ikke helt fjerner ressourcerne fra dette område, da det førhen i 

kandidatafhandlingen kunne ses, at en effektiv klagehåndtering kan være et afgørende 

parameter i forhold til at opretholde kundernes tilfredshed (afsnit 7.6.2). For variablene ’Pris’ 

og ’Opfattet produktkvalitet’ ses det, at kunderne vurderer Danske Banks produkter og priser 

til at være gode og rimelige, men at det ikke har en afgørende effekt på Danske Banks BE. 

Dette hænger muligvis sammen med, at mange af kunderne opfatter banker og den finansielle 

sektor som værende homogene (Bilag 5), og derfor er det andre faktorer, som kunderne 

tillægger større værdi. Det skal dog pointeres, at faktorerne her heller ikke er helt uden effekt 

på BE, hvorfor ressourcerne ikke bør fjernes helt fra brandassociationen. I tabel 39 ses et 

overblik over de nævnte brandassociationer: 

 

Tabel 39: Variablenes ressourceallokering (Egen tilpasning) 

Variabel Fokus Ressourcetilpasning

Differentiering Primære indsatsområde Ressourcetilføjelse

Tillid Primære indsatsområde Ressourcetilføjelse

Sociale medier Tilpas ressourcer Reallokering af ressourcer

Pris Tilpas ressourcer Ingen yderligere tilføjelse af ressourcer

Produktkvalitet Tilpas ressourcer Ingen yderligere tilføjelse af ressourcer

Brand Equity
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20.2. Specifikke anbefalinger 

Generelt set skal der altså arbejdes med ‘Differentiering’ samt tillid til Danske Bank og deres 

troværdighed, hvis BE skal højnes. Dette synes umiddelbart at være to meget forskellige ting, 

men differentiering kan dog have en positiv effekt på tilliden, da dette kan tage fokus fra 

hvidvaskningssagen.  

Den 9. april 2019 vandt Danske Bank hovedprisen ved ”Årets Digitale Finansvirksomhed 

2019” samt en af de større underpriser ”Årets bedste digitale kundeløsning” (Jensen, 2019), 

hvilket bl.a. kåres gennem kundevurderinger. Ofte vil problemer med en virksomheds image 

og manglende tillid fra kunderne smitte af på holdningen til resten af virksomheden, og det 

kunne således godt have været tilfældet, at kunderne ikke ønskede at anmelde Danske Banks 

digitale løsninger højt som konsekvens af dette. Dette har dog ikke været tilfældet ved dette 

års prisuddeling, hvilket viser, at privatkunderne godt kan anerkende virksomhedens digitale 

løsninger (Jensen og Nielsen, 2019). Af denne grund kan differentiering og innovative digitale 

løsninger godt være vejen ud af problemerne med deres image, da der skabes et nyt billede af 

virksomheden, idet medierne begynder at skrive positive artikler om banken igen samtidig 

med, at kunderne får et godt produkt, som de ikke ønsker at skifte væk fra.  

Problemet er dog, at der ved den kvalitative undersøgelse blev fundet ud af, at ingen af 

respondenterne er klar over, at de løsninger og produkter, som de er glade for, ikke er 

tilgængelige i konkurrerende banker. Respondenterne har især fokus på netbank, servicen i 

filialerne samt priserne i banken, og da differentiering bliver diskuteret, synes ingen af 

respondenterne, at banken er anderledes. Det er derfor vigtigt, at banken gør alle deres 

privatkunder opmærksomme på, at de har skabt en række prisvindende digitale løsninger, 

som ikke er at finde i de øvrige banker, således at alle kunderne får kendskab til disse. Ved 

desuden at gøre deres kunder bekendt med deres priser på de sociale medier, vil dette 

formentlig skabe en masse positive tilbagemeldinger, hvilket kan formindske omfanget af 

negativiteten.  

Martensen og Grønholdts (2010) analyse af Danske Banks BE resulterer ligeledes i, at 

’Differentiering’ bør være i fokus for at højne brandværdien men konkluderer, at det er svært 

grundet bankens størrelse, og da de er en bank for alle, frem for at være en niche virksomhed. 

At Danske Bank er markedsledende, og derfor hurtigt bliver kopieret af de øvrige banker gør 
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derfor, at banken bør arbejde med de enkelte områder, hvor de er anderledes samt blive ved 

med at udvikle på dem for netop at gøre dem mere specielle i privatkundernes øjne. 

Størrelsen på Danske Bank har gjort, at mange bankkunder er påvirket af sagen, idet banken 

har godt og vel 1,4 millioner danske privatkunder. For mange af disse privatkunder er alle 

finansielle aspekter komplekse (Hansen, 2017), hvorfor det giver en følelse af et tæt forhold, 

når banken hjælper. Dermed oparbejdes en tillid, som forbrugerne nødigt ønsker at opbygge 

igen til en anden bank, da det kræver ressourcer, som man kan bruge på noget andet, da det er 

mentalt hårdt at sætte sig ind i alle disse ting igen.  

Ved at have gensidig tillid slipper privatkunden for at afsøge markedet, og banken får af den 

grund loyale kunder (Hansen, 2017). Det er således vigtigt, at Danske Bank får de danske 

privatkunders tillid tilbage, hvilket ikke er lige til, hvorfor banken er nødt til at erkende, at det 

kan tage en del tid. En af grundende til, at det bliver kompliceret, er, at manglende tillid og 

troværdighed er en følelse, som man har sat i sine kunder, og løsningen bliver derfor ikke 

”bare” er at lave et nyt produkt eller skabe et loyalitetsprogram.  

Først og fremmest er banken nødt til at være ydmyg og sørge for at melde ordentligt ud, at de 

er kede af den nuværende situation omkring hvidvaskningssagen, idet mange af deres kunder 

netop føler, at det er det, som de mangler. Derudover bør banken gøre privatkunderne 

opmærksomme på, at de implicerede ledere ikke længere er i organisationen, og at det 

således er nye mennesker på kontorgangen, som har en ny retning for banken (Hecklen & 

Jensen, 2019), ligesom de bør gøre kunderne opmærksomme på deres donation på 1,5 

milliarder kroner til en uafhængig fond, der vil blive oprettet med det formål at støtte tiltag til 

bekæmpelse af international økonomisk kriminalitet, herunder hvidvask, blandt andet i 

Danmark og Estland (Danske Bank, 2019). 

På trods af, at Danske Banks filialer ikke har noget med sagen om hvidvask at gøre, kan vejen 

til privatkundernes tillid også skabes igennem disse. Dette kunne eksempelvis ske ved, at den 

lokale filialdirektør skriver en mail til deres kunder eller afholder et møde, hvor de 

undskylder for den nuværende situation, og hvor de samtidigt gør det klart, at de håber, at 

privatkunderne vil forblive i Danske Bank. Alternativt kan den lokale filial prøve at indgå i 

lokalmiljøet, hvilket ofte har den fordel, at indbyggerne ser en som mere end blot en bank. 

Dette vil kunne øge de personlige relationer, som i tidligere analyser er blevet vurderet som 

værende vigtigt.  
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Dog bliver det en udfordring for banken at vise kunderne, at Danske Bank er deres tillid 

værdig, hvilket bl.a. kan gøres ved at sikre sig, at en lignende situation aldrig vil finde sted 

igen, men også ved at have fokus på det, som de danske privatkunder ellers ønsker, hvilket er 

differentiering. Så længe der er fokus på differentiering, på at gøre det bedre end 

konkurrenterne og der bliver udarbejdet en række innovative løsninger, vil forbrugerne 

muligvis kunne se igennem fingrene med tilliden (Jensen & Nielsen, 2019). Uanset hvad, så vil 

tilliden formentlig vende tilbage med tiden, når mediedækningen omkring 

hvidvaskningssagen har lagt sig, og der ikke længere kører flere retssager, hvorfor det i 

mellemtiden vil handle om at holde fast på deres nuværende kunder. 

For at kunne identificere hvad der mere specifikt bør gøres ved hvert segment, er der ud fra 

hvert af dem lavet en række frekvensanalyser, som indeholder de forskellige målevariable. 

Dette gøres, da dette giver en bedre indsigt i, hvilke målevariable i brandassociationerne, som 

segmenterne har vurderet lavt. De givne frekvenstabeller er illustreret i bilag 36. 

20.2.1. Segment 1 

Da dette segment er det mest tilfredse segment, vil der ikke i høj grad fokuseres yderligere på 

dette. I stedet vil ressourcerne i større grad blive rettet mod de øvrige mere utilfredse 

segmenter, da dette vil være med til at højne Danske Banks BE. Der vil dog stadig være fokus 

på de generelle strategiske anbefalinger ved dette segment, da der stadig er plads til 

forbedringer. Det kan anbefales at fokusere på kundefastholdelse set i forhold til et loyalt 

segment. Dette er især vigtigt, da 68 % af en virksomheds kunder forsvinder, hvis de tror, at 

virksomheden er ligeglad med dem samtidigt med, at prisen på at tiltrække én ny kunde er 

fem gange så høj, som prisen på at fastholde en nuværende kunde (Christopher, et al., 2011, s. 

54).  

Grunden til at dette kan være en fordel at fokusere på skyldes, at det bliver mere sandsynligt, 

at privatkunden vil benytte bankens tilbud og forbruge flere af deres produkter i takt med 

kundetilfredsheden samt -loyaliteten stiger. Dette medfører, at privatkunden bliver mindre 

sensitiv i forhold til prisen, hvor de derfor kan agere som fortalere for banken, hvilket kan 

føre til en stigning i antallet af nye kunder, da disse kunder anbefaler en (Christopher et al., 

2011, s. 48). I forbindelse med skabelsen af denne type strategi, skal der fokuseres på 

opbygning af tilfredshed og loyalitet blandt forbrugerne, mens disse samtidig også skal 
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foretage genkøb af virksomhedens produkter. Tilfredshed, loyalitet og genkøb indgår alle tre i 

begrebet kundeengagement, hvilket er en følelsesmæssig relation mellem Danske Bank og 

kunden.  

Det er således vigtigt, at Danske Bank ikke glemmer dette segment, da dette er deres primære 

kunder, som er med til at øge virksomhedens indtjening. Samtidigt skal man opfordre dette 

segment til at dele deres positive tilkendegivelser på de sociale medier, idet kun lidt over 7 % 

af segmentet har skrevet positive ting om Danske Bank, hvilket anses som værende lavt taget i 

betragtning hvor tilfreds segmentet er (Bilag 36). 

20.2.2. Segment 2 

Dette segment er generelt tilfreds med selve kerneforretningen i Danske Bank, da de vurderer 

’Differentiering’, ’Opfattet servicekvalitet’ og ’Opfattet produktkvalitet’ højt. Dog er de er knap 

så tilfredse med ’Tillid og troværdighed’, ’Opfyldelse af løfter’ og ’Hvidvaskningssagen’, hvilket 

unægtelig hænger sammen, da hvidvaskningssagen har resulteret i en manglende opfyldelse 

af løfter, hvilket har svækket Danske Bank troværdighed samt brudt kundernes tillid.  

Der kan således være to måder, hvorpå Danske Bank kan øge dette segments tilfredshed. Det 

første kan være at fokusere på de elementer, som kunderne vurderer højt i virksomheden. Da 

det ses i bilag 37, at dette segment er dem, som tillægger det størst værdi at ”Danske Bank 

tilbyder fordele som andre banker ikke tilbyder”, vil dette således være at skabe fokus på 

hvilke fordele dette helt nøjagtigt er. Som det er nævnt længere oppe, vurderes det, at mange 

privatkunder vil kunne se igennem fingre med tillidsspørgsmålet, hvis de har noget andet at 

fokusere på, hvilket i dette tilfælde bør være differentierede og innovative løsninger.  

En anden løsning kan være at arbejde med segmentets tillid til virksomheden, hvilket er langt 

mere vanskeligt, eftersom tillid er noget man skal gøre sig fortjent til (Martensen & Grønholdt, 

2003).  

I midten af maj blev det offentliggjort, at Danske Bank har fundet en ny topchef, hollandske 

Chris Vogelzang, som påtager sig rollen (Bentow, 2019). Hans vigtigste rolle bliver at 

genoprette tilliden til virksomheden blandt kunder, til hvilket han udtaler følgende: ”Jeg er 

ikke naiv, men jeg er optimistisk” (Bentow, 2019). Han erkender dermed, at tillid ikke er noget 

der bliver genoprettet fra den ene dag til den anden, men noget der bliver udviklet med tiden.  
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Selvom nyheden er offentlig, har Danske Bank ikke selv skrevet om den nye topchef på deres 

sociale medier. Dette ville kunne øge bankens privatkunder forhåbninger om en ny fremtid 

for banken, ligesom det tidligere gjorde ved shitstormen efter ”New Standards”, hvorfor 

nyheden vil være relevant at dele rent erfaringsmæssigt. En ny topchef formåede efter 

imagekrisen i 2012 hurtigt at vende shitstormen, hvilket antages at må være det samme som 

er målet nu.  

Herefter vil det næste step være, at kommunikere en klar plan ud til segmentet om, hvad Chris 

Vogelzangs opgave bliver, og hvilke planer der erlagt for virksomheden på kort og lang sigt. 

Dette skal ikke blot fremgå af bankens årsrapport, men sendes ud i et nyhedsbrev eller være 

tilgængeligt på deres hjemmeside. I denne forbindelse, vil det være væsentligt, at man gør 

opmærksom på donationen på 1,5 milliarder kroner (Danske Bank, 2019).  

På længere sigt, når sigtelserne i hvidvaskningssagen er blevet afgjort, og mediedækningen af 

den grund er ebbet ud, kan man lave en kampagne der er centraliseret omkring bankens 

image og tillid. Det vurderes dog at være for tidligt at gøre dette nu, da det vil symbolisere 

noget, som kunderne ikke opfatter banken til at være, hvilket vil kunne sprede yderligere 

negativ omtale. 

Derudover er segmentet generelt negativt overfor banksektoren, og den dårlige tillid er 

således ikke kun møntet på Danske Bank. For at højne tilliden til banken skal tilliden til hele 

sektoren forbedres. Dette kan gøres ved at gøre segmentet opmærksom på de gode ting 

banker er medvirkende til, så som at bidrage til den generelle velstand i samfundet gennem, 

ved eksempelvis at hjælpe privatkunder med købe bolig eller spare op til pension.  

20.2.3. Segment 3 

Dette segment er dem, som har vurderet ’Differentiering’ samt ’Tillid og troværdighed’ lavest, 

men da dette segment består af tidligere kunder, vurderes det ikke, at der i høj grad skal være 

fokus på at gøre disse opmærksomme på bankens digitale løsninger eller genskabe den tabte 

tillid. I stedet bør der være fokus på håndtering af negativ eWOM, da dette segment potentielt 

kan være farligt for banken.  

Ved at lave en krydstabel mellem segment 3 og brandassociationen ’Sociale medier’ ses det, at 

kun 6 ud af klyngens 50 respondenter har skrevet negative ting om Danske Bank på de sociale 

medier. Selvom dette ikke nødvendigvis betyder, at kunden ikke har klaget i al almindelig, så 
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er sociale medier ofte kunders primære sted at klage. Dette betyder, at banken reelt set ikke 

kender til afskedsgrunden for privatkunden, da de ikke har modtaget nogen klager, og derfor 

har det ikke været muligt at afhjælpe problemet. Danske Bank bør altså opfordre dette 

segment og generelt alle kunder til at klage, hvis de oplever et problem.  

En kunde, som er utilfreds med en virksomhed, fortæller 8 til 10 personer om deres dårlige 

oplevelse, og der kan således hurtigt skabes ringe i vandet (Magnini et al., 2007). Det er derfor 

vigtigt, at virksomheden får den negative omtale under kontrol, ved at opfordre til at klage og 

samtidig gøre det let for kunden. 

Hvis det bliver muligt at få dette segment til at klage, er det herefter ekstremt vigtigt for 

Danske Bank at hjælpe med at løse problemet. Dette er vigtigt, idet 43 % af de danske 

privatkunder oplever, at deres klage ikke er blevet løst, hvilket har haft den betydning, at 

disse kunder er markant mere negative end de øvrige kunder (EPSI, 2018), hvorimod en 

utilfreds kunde der oplever meget god klagehåndtering, kan blive mere tilfreds end en kunde, 

som aldrig har haft et problem (Magnini et al., 2007). 

Det sås i krydstabellen, (afsnit 14.1.3) at en stor del af forbrugeres holdningsdannelse bliver 

influeret af omtale på sociale medier, og det er derfor vigtigt at håndtere de negative 

henvendelser, så holdningen ikke smitter af på de tilfredse kunder, og så omverdenen kan se, 

at Danske Bank tager deres kundeklager alvorligt.  

20.3. Delkonklusion: Anbefalinger 

Det fremgår således, at Danske Banks primære fokus bør være på segment 2, da dette 

segment primært består af nuværende og utilfredse kunder. På trods af at segmentet er meget 

utilfreds, ved man fra teorien og tidligere undersøgelser, at langt de færreste kunder vælger at 

skifte bank, også selvom de vil kunne spare penge (Andersen, 2019). Dette skyldes, at 

mennesker har begrænsede ressourcer og eftersom at banksektoren for mange virker 

kompleks og uigennemskuelig, vil langt de fleste forbrugere hellere bruge deres ressourcer på 

noget andet, da det er mentalt hårdt og ressourcekrævende at sætte sig ind i alting (Solomon 

et al., 2016, s. 325). Tillid har tidligere været en måde, hvorpå man har kunnet forbinde de to 

broer; forbrugeres begrænsede ressourcer og banksektoren. Dette skyldes, at forbrugere 

generelt bygger deres forhold til banker på tillid, ved at stole på at bankerne hjælper dem på 

den måde, som gavner dem bedst (Hansen, 2012). Dette gælder for eksempel ved anbefalinger 
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af banklån og investeringer. Det er dog lige blevet belyst, at segment 2 ikke har tiltro til 

Danske Bank, hvilket derfor udgør en stor trussel for virksomheden. Dette skyldes, at 

kunderne automatisk vil få en mere opportunistisk adfærd, og begynde at afsøge markedet på 

egen hånd (Hansen, 2017).  

En svækket tillid kan dermed udgøre en trussel for Danske Bank, men hvor stor denne trussel 

reelt er, kan belyses ved at se på hvor mange af respondenterne i segment 2, der har overvejet 

at skifte bank og hvorfor. Af bilag 36 fremgår en krydstabel med segmenterne og spørgsmålet 

omhandlende om respondenterne har overvejet at skifte bank Heraf fremgår det, at 81,8 % af 

de nuværende kunder i segment 2, har overvejet at skifte bank, mens blot 18,2 % ikke har 

overvejet at skifte bank. Dette betyder altså, at der er rigtig mange af de utilfredse kunder, 

som har overvejet at skifte bank, hvilket er en stor udfordring for Danske Bank, da det som 

tidligere nævnt både er dyrt og svært at anskaffe både nye og tidligere kunder, idet tal viser, 

at det er meget sjældent at banker kan vinde en kunde tilbage indenfor en syvårig periode 

(Andersen, 2019).  

Årsagen til, at kunderne har overvejet at skifte bank, bliver ligeledes belyst gennem en række 

krydstabeller, hvilket er opstillet i bilag 38. Her fremgår det, at der er et minimalt antal af 

respondenter, som har angivet, at de har overvejet at skifte bank som følge af 

’Produktkvalitet’, ’Pris eller ’Servicekvalitet’, hvilket formentlig også hænger sammen med, at 

kunderne mener at Danske Bank præsterer godt på disse parametre. Det er i højere grad 

parametre som ’Skyld og skam’, ’Tillid’ og ’Opfyldelse af løfter’, som har været afgørende for, 

om respondenterne har overvejet at skifte bank. Det kan dermed konkluderes, at parameteret 

vedrørende ’Tillid og troværdighed’ ikke alene har en indflydelse på hvordan kunderne 

opfatter værdien af Danske Bank, men at det også har rykket kunderne tættere på at skifte 

bank. Det kan derfor godt gå hen og blive afgørende for antallet af kundeafgange, at Danske 

Bank ikke performer særlig højt på dette parameter, hvorfor Danske Bank bør bestræbe sig på 

at vinde tilliden tilbage blandt dens kunder, igennem de tidligere opstillede handlingsforslag.  
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21. Konklusion 

Ud fra kandidatafhandlingens teoretiske begrebsramme er der blevet redegjort for, hvordan 

BE bliver skabt. Det har været centralt for afhandlingen at finde frem til de underliggende 

brandassociationer, som har mest påvirkning på casen vedrørende Danske Bank. Ud fra dette 

blev ‘Differentiering’, ’Tillid og troværdighed’ samt ’Opfattet servicekvalitet’ identificeret som 

de vigtigste underliggende brandassociationer for BE. Kandidatafhandlingens teoretiske 

referenceramme bliver dannet på baggrund af videnskabelige artikler, der forklarer og 

diskuterer, hvorledes BE gennemgås og måles.  

Derpå opstilles den konceptuelle model ud fra den teoretiske begrebsramme, hvor der 

dernæst foretages en kvalitativ dataindsamling i form af først gadeinterviews og efterfølgende 

et fokusgruppeinterview. Disse skal være med til at finde frem til nye og bekræfte allerede 

kendte brandassociationer, der har en betydning for, hvordan Danske Banks privatkunder 

opfatter brandets værdi. Dernæst blev den tidligere opstillede referenceramme revideret ud 

fra den kvalitative dataindsamling, hvilket har dannet en ekstra underliggende 

brandassociation i form af ’Hvidvaskningssagen’. Af den grund bestod den reviderede model 

af otte underliggende brandassociationer samt to latente variable som henholdsvis er 

rationelle- og følelsesmæssige brandevalueringer. Alle disse variable har enten direkte eller 

indirekte effekt på BE variablen i modellen, hvor der ud fra disse sammenhænge i den 

reviderede model bliver opstillet en række hypoteser.  

For at måle, hvor meget hver af de enkelte underliggende brandassociationer påvirker BE, 

foretages en kvantitativ dataindsamling i form af en spørgeskemaundersøgelse, som skal få 

data om hver af disse variable. Det indsamlede data blev derefter anvendt til en eksplorativ 

faktoranalyse i SPSS, hvilket skabte en 9-faktorløsning, da ”Opfattet servicekvalitet” blev 

opdelt til henholdsvis ‘Personlig service’ og ”Opfattet servicekvalitet”. Efterfølgende blev 

denne 9-faktorløsning testet via en konfirmativ faktoranalyse i PLS for herefter at teste de 

teoretiske sammenhænge kvantitativt. Ud fra denne kan det ses, at alle de underliggende 

brandassociationer enten havde en direkte eller indirekte signifikant indflydelse på BE. Det 

viste sig dog, at den underliggende brandassociation ‘Sociale medier’ skal gå igennem ‘Tillid 

og troværdighed’, ligesom ’Opfattet servicekvalitet’ skal gå igennem ’Opfattet servicekvalitet’ 

før disse bliver signifikante på BE. Af alle disse underliggende brandassociationer havde 

‘Differentiering’ mest effekt på BE og den samlede model var herefter i stand til at forklare 
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78,8 % af alt variationen i BE. Efter PLS-analysen dannes et prioriteringskort, som viser hvilke 

primære indsatsområder Danske Bank skal fokusere på for at få øget deres BE. Ud fra dette 

prioriteringskort ses det, at Danske Bank primært skal koncentrere sig om at forbedre 

performance for ‘Differentiering’ samt ‘Tillid og troværdighed’.  

Gennem de primære indsatsområder blev der lavet en segmentering, hvilket inddelte 

respondenterne i tre segmenter. De tre segmenter har forskellig performance for de to 

indsatsområder, hvorfor der er tale om tre holdningsmæssige segmenter. På baggrund af 

dette, samt hvorvidt segmentet er nuværende eller tidligere kunder, navngives segmenterne 

’tilfredse nuværende privatkunder’, ’splittede nuværende privatkunder’ og ’utilfredse 

tidligere privatkunder’. Det er vurderingen, at en mulighed for Danske Bank til at forøge sin 

BE på forholdsvis kort sigt, kan være en primær fokusering på de ’splittede nuværende 

privatkunder’. Dette segment er generelt tilfreds med banken, når der ses bort fra 

hvidvaskningssagen og det tillidsknæk som det har medført. En måde at ændre dette på, 

kunne være at tage udgangspunkt i tilfredshed til at indlede en form for dialog om denne sag 

og de aktioner banken har gjort.  Denne dialog kan med fordel tages med den afdeling, hvor 

kunden har sit engagement og hvor der generelt er tillid til at banken vil det bedste for 

kunderne. Mange bankkunder har et årligt møde med deres rådgiver, og på et sådan møde, 

hvor der tales om alle de gode forhold i relationen, kunne dialogen om hvidvaskningssagen 

også tages, hvortil kunden kan fortælle, hvad der skal til for at få højnet tilliden. 

Danske Bank bør dog ikke ignorere de to øvrige segmenter. Segmentet med de ’tilfredse 

nuværende kunder’ er bankens mest loyale kunder, hvorfor det er vigtigt at disse ikke føler 

sig glemt, da det er disse som foretrækker banken frem for konkurrenterne og desuden 

anbefaler banken til andre. Ligeledes er det vigtigt at fokusere på de utilfredse tidligere 

kunder, da det er vigtigt at disse ikke spreder negativ WOM uden for bankens rækkevidde. Det 

er derfor vigtigt at få disse til at udtrykke deres utilfredshed over for banken, således at 

banken kan håndtere deres klage. 

Generelt anbefales det, at Danske Bank erkender over for deres danske privatkunder, at de er 

kede af det, og ønsker at gøre hvad som helst for at genopbygge relationen kunde og bank 

imellem, således at privatkundens opfattede værdi af Danske Bank kan styrkes. Herefter må 

de gøre hvad de er gode til i håb om at dette kan tage fokus fra sagen om hvidvask, og vente 

på, at tide og mindre mediedækning heler såret. 
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22. Perspektivering 

På trods af, at resultaterne i afhandlingen er baseret på data udledt af Danske Banks 

privatkunder, vil det højst sandsynligt være muligt at benytte den udledte model på lignende 

virksomheder inden for samme felt, herunder især hos Danske Banks konkurrenter, idet 

deres kunders holdninger sandsynligvist ikke vil differentiere sig markant fra Danske Banks. 

Derudover vil det formentligt også være muligt for virksomheder på andre markeder at støtte 

sig op af modellen, i ønsket om at undersøge et brands BE, idet modellen ikke afslutningsvist 

varierede meget fra den teoretiske.  

Afhandlingens anbefalinger kan desuden i en vis grad adopteres af andre virksomheder, som 

også oplever en shitstorm, som gør, at deres image har fået et knæk. Dog antages det, at det 

for virksomheder i mange andre brancher, vil være nemmere at genopbygge tillid virksomhed 

og kunde imellem, da en kundens tillid til en bank er særpræget. 

22.1. Begrænsninger relateret til undersøgelsen 

Kandidatafhandlingen har belyst Dansk Banks privatkunders opfattelse af virksomhedens 

brand på baggrund af nogle underliggende variable. Denne undersøgelse er dog foretaget på 

en relativ lille stikprøve på 145 respondenter, hvorfor en forøgelse af denne kunne have 

påvirket undersøgelsen positivt, da det havde været med til at verificere de statistiske 

sammenhænge mere detaljeret. En større stikprøve havde også haft effekt og hjulpet på 

segmenteringen, idet disse derfor kunne have været mere differentierede fra hinanden enten i 

form af respondenternes baggrundsvariable eller deres holdninger. 

En større stikprøve ville ligeledes også have kunnet været behjælpelig i søgen på mere 

specifikke strategiske anbefalinger. Dette ville det, da de primære indsatsområder er 

identificerede ud fra det opstillede prioriteringskort. Ved en større stikprøve, ville det have 

været muligt at opstille prioriteringskort for hvert af segmenterne, således at anbefalingerne 

ville have været yderligere specificeret.  

22.2. Alternative problemstillinger 

Værdien af et brand opgøres i høj grad ud fra styrken i forhold til dets direkte konkurrenter, 

hvilket naturligvis også gælder i banksektoren. I BE-modellen for Danske Bank indgik bl.a. 

brandassociationen ’Differentiering’, som viste sig at være vigtig for bankens privatkunder, og 

hvor det samtidigt viste sig, at privatkunderne mente at Danske Banks niveau var for lavt. Det 



Marie Lilienthal Heitmann Kandidatafhandling 15. maj 2019 
Emilie Lykke Andersen Cand.merc. EMF Copenhagen Business School 
 

Side 113 af 248 
 

kunne derfor have været yderst relevant at lave en analyse af banksektoren, for derved at 

finde ud af præcist hvor og hvorfor bankens konkurrenter er bedre. For at skabe viden 

omkring markedet, og lave en grundig analyse af konkurrenternes brand, kunne især analyser 

som Porters Five Forces, PEST eller SWOT være interessante at lave, da dette vil kunne afsløre 

konkurrencemæssige fordele samt vise, hvor Danske Bank halter i forhold til de øvrige. 

Resultatet af disse analyser, ville således havde kunnet bidrage til mere konkrete strategiske 

tiltag i jagten på at differentiere sig fra de øvrige banker samt give et indblik i, hvilke 

dimensioner, som Danske Bank bør have fokus på. Da ’Differentiering’ viste sig at have en 

forholdsvis stor indflydelse på BE, ville dette derfor kunne udnyttes til at øge brandets værdi 

samt give både kortsigtede samt langsigtede fordele. 

De afsluttende anbefalinger som Danske Bank kunne foretage, er udelukkende baseret på 

resultaterne fra afhandlingens analyse samt segmentering. Der er således ikke taget stilling til 

hvilke markedsføringsplatforme som Danske Bank har til rådighed, bankmarkedet eller 

bankens budget. Det ville ligeledes have været relevant, at analysere, hvad de strategiske 

ændringer ville betyde rent økonomisk. Dette kunne eksempelvis gøres ved brug af en cost-

benefit-analyse og/eller en breakeven-analyse. Førstnævnte ville kunne være med til at 

klarlægge hvilke af segmenterne, som ville være mest profitable, mens sidstnævnte kan vise 

hvornår investeringen i indsatsområdet vil være tjent ind igen. 
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24. Bilag 

Bilag 1: Omtale på Facebook og Twitter 

Twitter: 
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Facebook: 

 

  



Marie Lilienthal Heitmann Kandidatafhandling 15. maj 2019 
Emilie Lykke Andersen Cand.merc. EMF Copenhagen Business School 
 

Side 121 af 248 
 

Bilag 2: Determinanters indflydelse på Brand Equity (Martensen & Grønholdts, 
2010) 
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Bilag 3: Gadeinterviews 
Roskilde (morgen): 

 Respondent 1: ”Det bedste er at jeg har en filial lige rundt om hjørnet. Det værste er nok de 

korte åbningstider.” 

 Respondent 2 (62 år): ”Jeg synes at de er virkelig søde og rare. Jeg har simpelthen den 

bedste bankrådgiver. Jeg ved ikke rigtigt om der er noget dårligt. Måske deres omtale i 

aviserne for tiden.” 

 Respondent 3 (26 år): ”Deres mobilbank er genial, men de er sørme svære at få fat i på 

telefonen.” 

 Respondent 4 (56 år): ”Jeg ved nu ikke om jeg ligefrem har noget de er gode til. Jo de er 

gode til at hvidvaske.” 

 Respondent 5 (31 år): ”Jeg fik afslag på et lån i to andre banker før jeg fik lov at låne dem i 

Danske Bank. Derfor er jeg nok primært kun positiv.” 

 Respondent 6 (21 år): ”De har virkelig mange hæveautomater, som gør at jeg slipper for at 

troppe op nede i min lokale Danske Bank. Og jeg kan simpelthen føle mig så dum når jeg er 

dernede.” 

 Respondent 7: ”De har et bredt udvalg af produkter, men det kan være svært at finde ud af 

hvilke der passer til mig.” 

 Respondent 8 (22 år): ”De er gode til at ansætte virkelig søde unge mennesker, som kan 

sætte sig ind i mit sted som studerende. Deres hjemmeside er til gengæld helt hul i 

hovedet.” 

 Respondent 9: ”De giver mig ikke ligeså god personlig service som i min tidligere bank, så 

det kan jeg nok ikke sige at de er gode til. Men de er gode til at udbyde mange forskellige 

lån.” 

 Respondent 10 (25 år): ”Alle deres apps er geniale. Vi bruger virkelig meget appen 

’lommepenge’, men må nok indrømme at jeg aldrig har hørt fra min bank. Så det er de nok 

ret dårlige til – at hive fat i deres kunder.” 

Roskilde (aften): 

 Respondent 11 (28 år): ”Jeg er slet ikke i kontakt med min bank, og jeg er i tvivl om de 

overhovedet er interesseret i at mine penge er hos dem. Men var det ikke dem der opfandt 

Mobilepay? Det er i hvert fald genialt.” 

 Respondent 12 (25 år): ”Danske Bank har virkelig mange fede apps som jeg flittigt bruger. 

Det har min kæreste fx ikke i Spar Nord. De er knap så gode til at være på de sociale 

medier.” 

 Respondent 13 (42 år): ”De er i hvert fald virkelig dårlige til at svare på mine 

henvendelser. De er gode til at ignorerer mig.” 

 Respondent 14 (24): ”Netbank er de gode til, og alle deres apps generelt. Knap så gode til 

at tage imod kritik.” 
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 Respondent 15 (68 år): ”Jeg er virkelig nervøs for hvad hvidvaskningssagen kommer til at 

betyde for mig, og jeg synes ikke rigtigt at de kan svare mig på det. Men derudover er de jo 

bare så søde i filialen på Stændertorvet.” 

København (morgen): 

 Respondent 16 (30 år): ”Der er ikke nogen gebyr på noget som studerende, hvilket jo er 

sindssygt fedt. Det er måske knap så godt at det er svært at få en tid hos ens rådgiver.” 

 Respondent 17 (19 år): ”Jeg har fået den bedste ordning som studerende. Jeg får lidt 

højere rente osv., men jeg synes ikke at det var noget de tilbød mig, mere noget jeg selv 

skulle finde ud af.” 

 Respondent 18 (31 år): ”Det ved jeg sgu ikke. Min mor og far er kunde, så det er jeg også.” 

 Respondent 19 (27 år): ”Jeg har aldrig nogensinde snakket med min bank, og jeg har 

faktisk været kunde i 22 år. Men deres netbank er god.” 

 Respondent 20 (59 år): ”De er vidst kun gode til hvidvaskning… ha ha. Eller til at undgå 

pressen. De har virkelig været uprofessionelle.” 

København (aften): 

 Respondent 21 (72 år): ”Deres service er sublim. De ved at jeg aldrig kunne finde på at 

trække over med vilje, og hvis jeg kommer til det, så ringer min bankrådgiver altid for at 

sikre sig at mit kort ikke er blevet stjålet eller der skulle være andet galt. Og så snakker vi 

altid om mine børnebørn og vores sommerhus i Rørvig.” 

 Respondent 22 (32 år): ”De er virkelig dårlige til at svare på deres Facebookside. Jeg kan 

ikke lide at ringe, og min tidligere bank svarede mig bare på messenger. Det er de sgu ikke 

så gode til. Men netbank er fed.” 

 Respondent 23 (41 år): ”De er dårlige til at have moral og etik. De er Danmarks største 

bank, og alle burde skulle se op til dem. Men der er altså ikke meget at se op til. De er gode 

til at hvidvaske de riges penge og hjælpe folk som Putin.” 

 Respondent 24 (55 år): ”Vi har sparet så mange penge på at skifte til Danske Bank, så vi er 

primært bare glade. En dårlig ting kunne måske være at der ikke er nogen filial mellem 

Roskilde og Holbæk.” 

 Respondent 25 (60 år): ”De lovede mig at et bestemt lån ville være godt for mig og min 

mands økonomi, men det viste sig desværre ikke at være tilfældet. Jeg synes dog at de har 

været gode til at indrømme deres fejl og beklage mange gange. Men vi har da stadig lånet.” 

 Respondent 26 (72 år): ”De er så gode til at forklare mig tingene en ekstra gang, men 

desværre også rigtig dårlige til at sende tingene ud med gode gamle breve.” 

 Respondent 27 (46 år): ”Ting de er gode til: Hvidvaskning, snyd og bedrag. Ting de er 

dårlige til: Ikke at blive opdaget i hvidvaskning, snyd og bedrag.” 

 Respondent 28 (66 år): ”Kamilla, min bankrådgiver, er virkelig så sød og kompetent, og jeg 

holder virkelig meget af hende. Kan slet ikke forestille mig hvad de skulle være dårlige til.”  
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 Respondent 29 (39 år): ”De er gode til at binde deres kunder i virkelig dyre lån. Og dårlige 

til at indrømme det.” 

 Respondent 30 (41 år): ”De har været virkelig søde overfor min datter, da hun gerne ville 

sætte sine konfirmationspenge ind i banken. Derudover kender jeg dem ikke rigtigt.” 
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Bilag 4: Spørgeramme til fokusgruppeinterview 

 

  

Præsentation af moderator og respondenter

⋅ Respondenterne oplyser navn, alder, beskæftigelse samt om de er nuværende eller tidligere kunder

Introduktion af formål med fokusgruppeinterviewet

⋅ Introduktion af hvad vi skal finde ud af i afhandlingen samt hvordan respondenterne kan være med 

til at hjælpe os

⋅ Der opfordres til at alle deler deres ideer, og at respondenterne ikke kritiserer hinanden udsagn

⋅ Vi opfordrer alle respondenter til at deltage aktivt

Relevante stikord skrives ned på post-its

⋅ Vi forklarer metoden og ideen bag brainstorming

⋅ Respondenterne bedes skrive, hvad de lægger vægt på i forhold til at opbygge et forhold til en bank

⋅ Der afsættes 5 minutter til at respondenterne får færdiggjort deres sedler

Gennemgang af emnerne fra respondenterne 

⋅ Respondenterne knytter et par ord til hver af deres post-its

⋅ I fællesskab sorteres alle respondernes post-its i emner

⋅ Hvert emne diskuteres

Emner der ikke er taget op

⋅ Skulle der være emner som ikke er taget op undervejs i fokusgruppeinterviewet tages disse op

⋅ Diskussion af hvorfor disse ikke er nævnt tidligere

Hvidvaskningssagen

⋅ Diskussion om hvad hvidvaskningssagen har af betydning for de øvrige emner

⋅ Diskussion om hvad hvidvaskningssagen har betydet for de enkelte respondenter

Afslutning

⋅ Der takkes for, at de interviewede har afsat tid til at deltage
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Bilag 5: Transskribering af fokusgruppeinterview 

Interviewer:  

Hej alle sammen, og tusind tak fordi I alle dukkede op og ville hjælpe os med dette 

fokusgruppeinterview. Vi hedder Maria og Emilie og vi studerer økonomisk markedsføring på 

CBS, hvor vi lige nu skriver vores afsluttende afhandling. Vores opgave omhandler hvad der 5 

skaber værdi for kunderne i Danske Bank, og hvad der skal til for at gøre jer mere tilfredse og 

loyale. Derfor er I alle sammen nuværende eller tidligere kunder hos Danske Bank. 

Fokusgruppeinterviewet i dag kommer til at foregå således, at jeg starter nogle debatter og 

kommer ind på de emner vi gerne vil have jer til at diskutere, men derfra skulle I gerne snakke 

og diskutere med i hinanden. Maria, som sidder derhenne, har styr på alt teknologien og 10 

skriver løbende ned, hvis hun har yderligere spørgsmål til jer, eller kommer i tanke om emner 

undervejs, som vi skal nå at diskutere. Hvis I hurtigt introducerer jer selv, så vender jeg 

tilbage med formålet for i aften. Camilla, hvis du starter – navn, alder, beskæftigelse og dit 

forhold til Danske Bank. 

Camilla:  15 

Ja, jamen jeg hedder Camilla Jensen og er 24 år gammel. Til dagligt studerer jeg på 

professionsskolen Absalon, hvor jeg læser til lærer. Og jeg er kunde hos Danske Bank. 

Anders: 

Jeg hedder Anders og er 34 år. Jeg er revisor i et af de store revisionsselskaber. Og jeg er netop 

blevet tidligere kunde hos Danske Bank her før jul. 20 

Marianne: 

Jeg hedder Marianne Juul og er 53. Jeg arbejder som HR-chef og er nuværende kunde. 

Julie: 

Mit navn er Julie, jeg er 37 år gammel og jeg arbejder som blomsterbinder. Jeg er kunde hos 

Danske Bank. 25 

Jakob: 

Jeg hedder Jakob Jensen og er 42 år gammel. Jeg er uddannet civilingeniør og er tidligere 

kunde. 
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Ole: 

Mit navn er Ole og jeg er 62 år. Jeg kører lastbil, og er kunde hos Danske Bank.  30 

Louise: 

Så er jeg vidst den yngste. Jeg hedder Louise og er 21 år gammel. Jeg studerer statskundskab 

og er nuværende kunde. 

Poul-Erik: 

Jamen, så er jeg vidst den ældste. Mit navn er Poul-Erik og jeg er en 71-årig pensionist. Før jeg 35 

blev pensionist var jeg journalist. Jeg er kunde hos Danske Bank. 

Interviewer:  

Tusind tak alle sammen, og perfekt at I er så forholdsvis forskellige. Vi hedder Maria og Emilie 

og er henholdsvis 23 og 24 år gamle, og ingen af os er kunder hos Danske Bank, så vi håber at I 

vil fortælle os lidt om hvordan det er at være det. Formålet med fokusgruppen i dag, og 40 

sammenhængen med vores projekt er, at vi i dag skal undersøge og indsamle primær data 

vedrørende hvilke ting I synes som påvirker jer i jeres relation til Danske Bank. Vi opfordrer 

selvfølgelig til at I deler alle jeres ideer, der er virkelig ikke noget der er dumt eller forkert. Og 

derfor gider vi selvfølgelig heller ikke at I kritiserer hinanden eller griner af noget en anden 

har sagt eller gjort. I er som sagt alle forskellige, og har forskellig baggrund. Vi opfordre jer til 45 

at deltage aktivt, og hvis I har lyst, så er det selvfølgelig anonymt hvis I ønsker det. 

Vi starter med at I alle nedskriver en række relevante stikord på de post-its sedler som I har 

foran jer. I har hver jeres farve, og I må skrive alle de ord I har lyst til. I har 5 minutter. I skal 

skrive alt det ned som skaber værdi for jer, når I tænker på jeres tilhørsforhold til Danske 

Bank. 50 

Marianne: 

Skal det være overordnede emner, eller skal det være mere specifikke ord? Altså skal jeg 

skrive ”app” eller skal jeg skrive de forskellige apps? 

Interviewer: 

Det bestemmer du fuldstændig selv, bare det skaber værdi for dig og dit forhold til Danske 55 

Bank.  
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Marianne: 

Super. 

(5 minutter senere) 

Interviewer: 60 

Perfekt, det ser ud til at I alle sammen har fået nedskrevet en masse ting. Formålet med denne 

øvelse er, at få sat en masse tanker i gang hos jer. Så hvis I nu alle sammen én efter én hænger 

jeres sedler op her, så sammenligner vi jeres post-its bagefter, og i fællesskab grupperer vi 

dem i emner. Camilla, vil det være i orden hvis du starter med at hænge alle dine post-its op 

på den her whiteboard, og knytter et ord til hver af dine post-its? 65 

Camilla:  

Ja selvfølgelig. Jeg har nedskrevet sociale medier, kundeservice mobilbank, rentepris, 

studievenlige priser og image. 

Interviewer: 

Hvis vi nu starter med mobilbank, hvad mener du så med den? 70 

Camilla: 

Med mobilbank mener jeg at det skal være nemt, i den forstand, at det skal være nemt at få et 

hurtigt overblik, nemt at overføre penge fra én konto til en anden og nemt at lave en 

opsparing. Nemt at logge på også. Hvis der ikke fandtes en app til netbank, så havde jeg nok 

valgt en anden bank, for jeg bruger den virkelig meget. Så har jeg skrevet kundeservice, her 75 

mener jeg nok ikke så meget nede i selve banken, for der er jeg faktisk aldrig. Jeg tror måske at 

jeg har mødt min bankrådgiver en enkelt gang eller to. I stedet mener jeg mere at de er 

hurtige til at svare mig, eller har gjort det overskueligt for mig at få service. Jeg hader at 

snakke i telefon, så for mig er det super nyttigt bare at kunne søge på mit problem – og så har 

banken lavet en samling af alle svar. Eller hurtigt lige at kunne chatte med kundeservice hvis 80 

jeg ikke finder mit svar. Det er virkelig god service for mig, og det må da også gøre det meget 

nemmere for dem. Så har jeg skrevet rentepris, hvilket jeg egentlig ikke ved om er et egentligt 

ord, og så har jeg også skrevet studievenlige priser. Med det mener jeg egentlig bare det jeg 

har skrevet, at man måske kan få sit lån lidt billigere fordi man er studerende. Det er 

naturligvis altid vigtigt at man kan snakke med sin bank, men endnu vigtigere er det dog at de 85 
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kan låne en de penge man har brug for til en fornuftig pris. Og så har det selvfølgelig engang 

været meget vigtigt for mig, at renten var nogenlunde på min børneopsparing eller 

konfirmationsopsparing, hvis jeg overhovedet havde sådan en. Så har jeg egentlig også 

skrevet både sociale medier og image, men dem tænker jeg faktisk godt at man kan slå 

sammen, for egentlig er jeg jo lidt ligeglad med hvad Danske Bank skriver på deres 90 

facebookside eller hvilke opslag de deler, men jeg fanger tit mig selv i at sidde og læse 

kommentarer fra andre, både negativt og positivt. Nogen gange virker det som om at alle 

hader dem, så det er godt lige at sikre sig, at folk der er lidt klogere end mig ikke synes at de er 

helt forfærdelige. Jeg har det nemlig lidt sådan, at hvis Danske Bank udelukkende var 

associeret med noget negativt, så ville jeg jo ikke have dem som bank. Så kunne jeg ligeså godt 95 

være kunde hos en online bank alla Coop eller Lunar Way.  

Anders: 

Danske Bank er ikke ligefrem guld og grønne skove. Jo, hvis man er direktør. For mig kunne 

man ligeså godt være medlem af en russisk bank, eller en bank der var styret af robotter. 

Camilla:  100 

Sådan noget ved jeg jo ikke noget om. Og jeg synes nu at de behandler mig fint. 

Interviewer: 

Anders, har du ikke lyst til at fremlægge dine post-its? 

Anders:  

Yes. Jeg har skrevet apps, pris på kort, troværdighed og håndtering af kritik. Med det første 105 

mener jeg at det er vigtigt, at banken har en god app til netbank, således at man har det fulde 

overblik over ens penge, fordi det er muligt at have en konto til hver ting. En budgetkonto, en 

feriekonto, en konto til nyt køkken og en til Lines konfirmation. Og der er Danske Bank gode, 

det må jeg nok indrømme, men det er min kones bank sgu også. Så har jeg skrevet pris på kort, 

og ved det mener jeg, om man ved at være en super-kunde kan undgå at betale for at have et 110 

kort, hvad det koster, om der er vanvittigt gebyr på osv., for lige på det område, så synes jeg 

sgu at det er frækt. Har man en solid opsparing, sin pension og 20 års anciennitet, så burde 

man sgu kunne slippe for lige dén regning. Ja, og så passer mine sidste vel egentlig meget godt 

sammen. Troværdighed og håndtering af kritik. Jeg synes det er hamrende vigtig at man er 
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troværdig som bank, at man kan stole på dem, og man ved at ens penge bliver godt forvaltet. 115 

Det gælder især når der er tale om så stor en bank som Danske Bank, og der må man jo så 

bare sige at de har fejlet. Ligesom de har fejlet i håndtering af kritik på alle medier. Ja, mere er 

der vel ikke at sige. 

Marianne: 

Er det okay at jeg fremlægger mine nu så, jeg er lidt nervøs nemlig. 120 

Interviewer: 

Naturligvis er det det. Og ingen grund til at være nervøs, der er virkelig ingen forkerte svar 

eller holdninger her. 

Marianne: 

Er det okay at jeg tager den siddende? 125 

Interviewer: 

Selvfølgelig. 

Marianne: 

Nå. Jamen, jeg har så skrevet redskaber, kundeservice, renter, troværdig bank og andres 

holdninger. Med redskaber mener jeg jo næsten bare det samme som alle de andre, nemlig at 130 

mobilbank, apps og Wallet fungerer, så man hurtigt kan overføre sin ferieopsparing til sin 

forbrugskonto, fordi drømmerejsen pludselig er der. Det behøver ikke være så fancy, bare det 

fungerer og er nemt, således at man nemt bare kan overføre 100 kroner til sin datters 

Lommepenge, hvis hun skal i biografen med en fra klassen. Det lyder pladderromantisk, men 

det gør altså livet lidt nemmere engang imellem. Så er der kundeservice, og det er jo lidt i 135 

samme kaliber, for det skal også bare være nemt. Nemt at få fat i dem, nemt at få en tid hos 

ens rådgiver og så skal det heller ikke være raketvidenskab, for jeg aner ikke en dyt om noget 

som helst bankrelateret. Jo hvordan man bruger penge, ha ha. Jeg ved intet om renter, 

gebyrer, lån, aktier og hvad ens bankrådgiver ellers kan af fornemme ord. Men jeg stoler på at 

de gør det der er bedst for mig og min hårdtjente penge, hvorfor jeg derfor har skrevet 140 

troværdig bank. De ville jo kunne bilde mig hvad som helst ind, det er helt forfærdeligt. Nogen 

gange føler jeg mig som en dame på 60, som ikke ved hvordan man tænder en pc. Og netop 

fordi jeg ved så sørens lidt, så har jeg også skrevet andres holdninger. I og med at jeg ikke aner 
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en dyt om banker, renter, aktier og hvidvaskning, så er jeg nysgerrig, og derfor læser jeg tit 

debatindlæg og opslag fra fremmede på Facebook. Det tror jeg lidt er det jeg havde, er det 145 

okay at komme med inspark senere? 

Interviewer: 

Det er lige præcis pointen. Lige nu fremlægger I bare jeres post-its, og så skal vi nok diskutere 

dem senere. Julie, vil du op til tavlen, eller vil du også blive siddende? 

Julie: 150 

Jeg kommer bare op til tavlen. Jeg har skrevet service, brugervenlighed, gebyr, pålidelighed og 

andres holdninger. Med hensyn til service, så har jeg siddet og tænkt på en ting. Der kører hele 

tiden reklamer for Lunarway i radioen og på de sociale medier, og det lyder også meget fint 

det hele – men hvad hvis noget ikke fungerer? Hvem kontakter man så? Der er vel ikke en 

chatfunktion, et telefonnummer man kan ringe til eller et sted man kan gå hen. Der er jeg glad 155 

for at jeg har en helt almindelig bank. Men derudover synes jeg at Lunarway er mega 

brugervenligt, med mulighed for opsparingskonto, noget med nogle mål og så videre. Det 

synes jeg faktisk godt at Danske Bank kunne lære lidt af, altså gøre det hele lidt moderne og 

skabe en langt bedre mobilbank. Og det er egentlig hvad jeg mener med brugervenlighed. 

Så har jeg skrevet gebyr, og med det mente jeg egentlig gebyret, eller renten, på kassekredit i 160 

banken, da jeg er lidt afhængig af det fra ene til anden. Men ellers er deres priser generelt 

vigtige for mig, når jeg nu ikke mærker den store forskel fra bank til bank. Så ville det ikke 

betyde noget for mig at skifte på grund af gebyrer og renter. 

Med pålidelighed mener jeg naturligvis at man skal kunne stole på det banken siger, og det 

man bliver rådgivet til. Jeg har af flere omgange haft nogle små lån hos dem, og så stoler jeg 165 

selvfølgelig på, at deres løsningsforslag er det bedste. 

Andres holdninger er ikke rigtig noget Danske Bank kan gøre noget ved, men det handler lidt 

om, at der er mange ting omhandlende Danske Bank som jeg ikke har en holdning til, men når 

hele Danmark så er sure på dem, så er det da klart at jeg også bliver det. Altså, hvis hele 

Facebook hader dem, så bliver jeg selvfølgelig påvirket. Og jeg har faktisk brugt rigtig, rigtig 170 

mange timer på at læse debatter, kommentarer og lignende på diverse sociale medier. 

Jakob: 
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Jeg har skrevet produkter, prisen, tillid, håndtering af klager, mediehåndtering og 

hvidvaskning.  

Interview: 175 

Meget fint at du har skrevet hvidvaskning, men kan vi måske vente med den – og diskutere 

den senere? 

Jakob: 

Ja naturligvis, skal jeg så bare gennemgå de øvrige 

Interviewer: 180 

Ja det ville være rigtig fint. 

Jakob:  

Super, jamen så fortsætter jeg bare. Med produkter mener jeg, lidt ligesom alle jer andre, 

mobilbank, men ligeså meget alle de andre produkter som banken tilbyder – de 

lånemuligheder de tilbyder, de kort- og forsikringer man kan få osv. Især mobilbank er blevet 185 

mere og mere vigtig. Og når mobilbank er nede, og det er det engang imellem, så ved man 

næsten ikke hvad man skal gøre. Det er jo kun fordi det hele skal gå så hurtigt, og vi er blevet 

så vant til alle de her ting. Vi er jo så hamrende afhængige af de hurtige løsninger. Jeg skal på 

tabletbank – nu. Jeg skal overføre 40 kroner til min søns fodboldtur – nu. Og det hjælper alle 

Danske Banks produkter os med. Men så har vi også håret i postkassen når det ikke virker. Og 190 

man aner ikke hvem man skal gå til. Ens konto kunne lige så godt være spærret. Så har jeg 

skrevet tillid, lidt ligesom jer andre, men tillid for mig, er nok i højere grad om man kan stole 

på at de får pengene et ordentligt sted fra. Ikke så meget om de rådgiver mig rigtigt, for det 

kan jeg trods alt selv undersøge når jeg kommer hjem. 

De sidste er klager og mediehåndtering, og det er egentlig lidt det samme jeg har ment. Jeg 195 

læser også ofte andre folks klager på de sociale medier, og selvom jeg ikke vil sige at det ikke 

påvirker mig, så kigger jeg ofte på hvordan kundeservice svarer dem som klager. Jeg går 

virkelig meget op i, hvordan de håndterer tingene og om de kan finde ud af at undskylde.  Og 

det gælder også medierne generelt. Jeg skriver også selv noget, i håb om at overbevise andre. 

Interviewer: 200 

Så det handler ikke om selve klagen, men mere om klagehåndteringen? 
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Jakob: 

Ej det er nok forkert sagt, for jeg går virkelig også op i hvad folk oplever. Men det er bare lige 

så vigtigt for mig at de er gode til at håndterer klagen. 

Interviewer: 205 

Spændende. Ole vil du fremlægge dine? 

Ole: 

Naturligvis. Jeg har skrevet rådgiver, kendte ansigter, kvalitet, pris på lån og gensidig respekt. 

Og det er jo lidt ligesom alle de andre har sagt. For mig betyder det rigtig meget at møde 

kendte ansigter i banken, få hilst på dem og ikke føle sig som en hveps i en bikube. Man føler 210 

sig lidt mere lige, når man kan snakke om andet end bankrelaterede ting. Ikke at jeg 

selvfølgelig godt ved, at det er derfor jeg er der. Jeg dukker ikke op med citronmåne og 

sniksnakker i hele timer. Og i den forbindelse er min bankrådgiver selvfølgelig også 

altafgørende. Ligeledes er kvaliteten på deres lån, deres app, deres hjemmeside virkelig vigtig, 

da man selvfølgelig ikke vil have et dårligt produkt, bare fordi menneskerne er søde. Og app 215 

og hjemmeside gør, at man kan klare sig selv derhjemme, og ikke skal have hjælp til det hele. 

Det er fx virkelig vigtigt at jeg hjemmefra kan oprette konti, bestille nyt dankort og følge med i 

mine lån – overfore ekstra penge osv. Lad mig lige se – jo. Så har jeg skrevet pris på lån, og det 

er selvfølgelig vigtigt, da jeg ikke er verdens rigeste mand. Så jeg gider jo ikke finansierer alle 

deres lønninger, hvis jeg kan undgå det. Så vil jeg sgu hellere bruge pengene på en ekstra 220 

middag i Sydeuropa, ha ha. Jeg vil dog ikke sige at pris er altafgørende, men det er klart vigtigt. 

Små decimaler skal ikke skille os ad, men er renten på udlån meget lavere, så er jeg ikke bleg 

for at skifte. Så skal servicen i hvert fald være i orden. Og så betyder det også noget, hvorvidt 

det koster penge at have sine penge i banken, og hvad det koster at have de forskellige kort. 

Især fordi jeg synes at det er tyveri at tage penge for at have et dankort. 225 

Gensidig respekt er lidt i en anden boldgade end de øvrige. Vi ligger meget tiltro og ansvar i 

hænderne på vores bankrådgiver, så de skal også behandle os godt. Svare på vores mails og 

vores henvendelser. Nu vi taler om det, så gælder det faktisk også online. Jeg kan simpelthen 

blive så rasende på banken når de ikke tager klager på deres Facebookside seriøst. Når de 

bare skriver et eller andet basic-svar til alle. Det kan man ifølge mig ikke være bekendt. Det 230 

handler om at hjælpe hinanden. Hele bankuniverset er meget flyvsk for en som mig, og det 
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kan være sårbart at spørge om noget, man kan føle sig helt dum, og så har de bare at svare en 

ordentligt. 

Interviewer: 

Så deres ageren på de sociale medier er også vigtigt? 235 

Ole: 

Ja det er det nok. Jeg er lidt ligeglad med deres opslag, men jeg er til gengæld meget 

interesseret i, at de svare folk ordentligt. Gensidig respekt for hinanden – alle steder og hele 

tiden. 

Interviewer: 240 

Det gælder vist ikke kun i bankbranchen, ha ha. Men ja, rigtig fine pointer, Ole. Louise vil du 

fortsætte? 

Louise: 

Ja, jeg bliver altså også siddende her. Men vil du tage dem med op til tavlen? 

Interviewer: 245 

Ja selvfølgelig. 

Louise: 

Jeg synes mine minder ret meget om jeres. Jeg havde oprindeligt kun skrevet netbank, 

studiepris, sociale medier og hurtig hjælp. Og så har jeg lige skrevet tillid efter at have hørt jer 

andres, og den synes jeg egentlig ikke helt at jeg behøver at uddybe, det er bare det samme 250 

nemlig. Altså, tillid er at de forvalter mine penge godt. Det er derfor jeg har en bank. Så har jeg 

selvfølgelig skrevet studiepris, og det er altså ikke fordi jeg forventer at kunne låne flere 

millioner til ingen penge eller at de ikke slår ned på et overtræk. Det er bare, at jeg kan få lidt 

højere rente på min nemkonto, ligesom man kan hos mange andre banker, og at renten på mit 

lån er lidt lavere end hvis jeg var ældre. Det sætter jeg virkelig stor pris på. og så er det 255 

selvfølgelig vigtigt at de ikke ser ned på mig, og låner mig de penge som jeg rent faktisk har 

råd til. Hvis Danske Bank ikke vil låne mig pengene til min drømmelejlighed, så må jeg kigge 

mig omkring efter en ny bank. Så meget betyder de heller ikke for mig. Jeg har slet ikke det 

samme forhold til dem, som så mange andre. Mobilbank er også bare ligesom alle jer andre, 
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nemlig at det skal være nemt og overskueligt. Og ja, sociale medier er sgu også lidt det samme 260 

– og det er hurtig hjælp egentlig også. På de sociale medier skal de hurtigt svare folk, og være 

til stede. Af mærkelige grunde, så sætter jeg faktisk ret stor pris på at de svare folk ordentligt, 

og at det ikke bare er en eller anden robot der svarer med et autocorrect svar. Hurtig hjælp 

gælder faktisk også på de sociale medier. Det er nok især os yngre mennesker som forventer 

at de er hurtige til at svare på de sociale medier, ha ha. Selvom det er fredag aften kl. 22 eller 265 

lørdag kl. 18. Vi er nok blevet lidt vant til at det gør hurtigt det hele. 

Interviewer: 

Ha ha, ja det kender jeg også godt. Man har lyst til at skrive ”Hallo” efterfulgt at en masse 

spørgsmålstegn. 

Julie: 270 

Ja, lige netop! 

Interviewer: 

Poul-Erik skal vi lige få snuppet dig også? 

Poul-Erik: 

Yes. Jamen, så er det jo mig. Jeg har nedskrevet individuel opmærksomhed, bankrådgiver, 275 

serviceniveau, renter og gensidig tillid. 

Interviewer: 

Du er faktisk den første der har skrevet noget med individuel opmærksomhed, det lyder 

spændende. 

Poul-Erik: 280 

Jamen, det synes jeg er vigtigt. Min rådgiver og det at få personlig individuel opmærksomhed, 

eller service om I vil, det er meget vigtigt for mig. Os ældre sætter jo nok lidt mere pris på at 

kunne ringe, eller lige gå ned i gågaden og snakke med dem man nu plejer, hvis der er 

problemer. Og jeg sætter stor pris på at kunne blive genkendt og husket, at min bankrådgiver 

ved hvad jeg skulle bruge pengene på sidst, og at jeg fx ved at hendes mand arbejder på den 285 

lokale skole og alt sådan noget. Der kan være så stor afstand mellem en og ens bankrådgiver, 

at det hurtigt kan føles akavet, og man kan hurtigt føle sig dum, men det synes jeg virkelig 
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bliver minimeret hvis man har en rigtig god og sød bankrådgiver. Hun, eller han for den sags 

skyld, skal selvfølgelig stadig være professionel og vide hvad der er bedst, men det andet er 

virkelig også vigtigt. Det hænger selvfølgelig også sammen med serviceniveau, og det er 290 

således vigtigt at de har en god service i forhold til konkurrenten. Rigtig vigtigt endda.  

Interviewer: 

Ville du skifte bank, hvis din bankrådgiver flyttede bank – til en bank i nærheden selvfølgelig? 

Poul-Erik: 

Jeg har faktisk aldrig tænkt på om jeg ville flytte bank, men jo det ville jeg nok. Og jeg er sikker 295 

på at hun ville hjælpe mig. Jeg ville heller aldrig flytte bank på grund af en lavere rente på lån 

eller højere rente på mine bankkonti. Danske Bank har rimelige priser. De er ikke de billigste, 

men til gengæld føler jeg at jeg får meget ud af de penge jeg giver. Og så skal banker huske, at 

vi har tillid til dem, hvis de har tillid til os. Vi skal kunne stole på at de forvalter vores penge 

bedst muligt og råder os til at gøre de ting som rent faktisk er bedst for os, og så skal vi nok 300 

vise dem at deres tillid til os ikke er spildt. Jeg kunne aldrig finde på at løbe fra noget, som jeg 

har lavet en aftale om, med en sød og betænksom bankrådgiver. Hvis jeg nu havde en der var 

hamrende ligeglad med mig, og jeg bare var endnu en i rækken – så betød det nok ikke så 

meget for mig. Så tillid er edermame vigtigt. 

Interviewer: 305 

Det er en virkelig god pointe, Poul-Erik. Det burde vi generelt have noget mere af, altså tillid til 

hinanden. 

Ole: 

Det minder lidt om min seddel med gensidig respekt faktisk. 

Poul-Erik: 310 

Ja netop, det er super vigtigt. Nå det var nok mine sedler. 

Interviewer: 

Perfekt, jamen så er vi igennem jer alle sammen. Jeg håber lidt at I kan fornemme at der 

virkelig ikke er noget rigtigt eller forkert.Nu skal vi så prøve at se om vi kan få inddelt jeres 

post-its i nogle emner. Hvad tænker I? 315 
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Ole: 

Jeg synes at vi næsten alle sammen havde noget med service med. Både service i banken og på 

nettet. 

Interviewer: 

Så hvis jeg placerer de her sådan her? 320 

Ole: 

Ja, lige netop. Og så er der også en med apps og netbank. 

Interviewer: 

Er der nogen forslag til hvad det kunne være? 

Julie: 325 

Det indgår vel i bankens produkt, da det er noget de tilbyder for at vi kan holde øje med vores 

penge. 

Poul-Erik: 

Jeg ser nærmere bankens produkt som deres lån, men måske det kunne blive slået sammen? 

Julie: 330 

Nå ja, det kunne man nok godt. Jeg synes faktisk at det er lidt svært at sige hvad en banks 

produkt er. En slagter sælger kød, en tøjbutik sælger bukser, et forsikringsselskab sælger 

forsikringer, men hvad søren sælger en bank egentlig… Jeg ved ikke engang hvad de tjener 

deres penge på. 

Poul-Erik: 335 

Det er vel at vi låner penge hos dem og dermed betaler en rente, og så er der vel også nogen 

der betaler for at de investerer folks penge. Men samtidig synes jeg også sagtens at man kan 

sige at apps, mobilbank osv. er en del af deres produkt, for det tjener de vel egentlig også 

penge på. 

Camilla: 340 

Jeg har engang læst, at de tjente ret mange penge på Mobilepay, fordi de resterende banker 

gerne ville være med på den, så jeg tænker helt sikkert også at det er et produkt. 
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Interviewer: 

Okay, så hvis vi sætter lån, apps og mobilbank i en undergruppe der hedder produkter, så er 

det bedst? 345 

Camilla: 

Ja, helt sikkert. Egentlig så udbyder alle bankerne jo egentlig lidt det samme, jeg synes i hvert 

fald at min kæreste kan præcis det samme som jeg, og han har Alm. Brand Bank, så hvis vi 

tænker over det, og nu må I lige standse mig, så er det vel ikke hvorvidt banken har de har ting 

som skaber værdi, men i stedet om det fungerer? 350 

Marianne: 

Ja! Lige præcis! For mig handler det om kvaliteten af appen og netbank, ligesom at det ikke 

handler om de udbyder en bestemt service, men kvaliteten af den. For service skal alle banker 

nu nok reklamerer med.  

Interviewer: 355 

Det er en rigtig god pointe, Marianne. Så vi skriver kvaliteten af produkt, og retter den her til 

kvaliteten af service. Hvad med de resterende? 

Jakob: 

Så er der vel også en der skal omhandle den her nedbrudte tillid og hvor ringe de har været til 

at svare på folks kritik. 360 

Interviewer: 

Synes du at de to skal slås sammen? 

Jakob: 

Nej, det er to forskellige ting. Nedbrudt tillid foregår alle vegne, men nok mest inde i 

kundernes – eller de tidligere kunders hoveder, og er ikke en man sådan lige får igen. De 365 

manglende svar kommer helt sikkert fra de sociale medier. Og dem synes jeg mange af os har 

nævnt. Der var en der sagde medierne generelt, jeg kan ikke lige huske hvem det var. 

Ole: 

Det var mig. 
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Jakob: 370 

Okay, Ole – hånden på hjertet. Hvis du sad og læste om hvidvaskningssagen derhjemme i din 

sofa en søndag formiddag, ville du så blive forarget? Ville du overhovedet overveje at skifte 

bank? Du kender på det her tidspunkt slet ikke til hvidvaskningssagen, eller hvad Danske 

Bank har gjort eller noget som helst i den dur. 

Ole: 375 

Jeg ville nok blive forarget, men jeg ville nok ikke skifte bank kun af den grund. 

Jakob: 

Nej, netop. Jeg tror at vi danner vores holdning ud fra enten hvad alle andre har af holdning 

eller fordi at vi måske har studeret noget der ligner – altså, alla Anders, som er revisor. Jeg 

tænker at han kender lidt mere til bankbranchen end os andre. Nå, så det jeg vil frem til er, at 380 

jeg tror kun at vi danner holdning ud fra de sociale medier. Så kan Politiken eller 

Jyllandsposten eller hvad de nu hedder selvfølgelig skrive mega gode artikler og indlæg og 

ligge dem på de sociale medier, så de bliver læst og kommenteret og debatteret.  

Interviewer: 

Er I andre enige i det? 385 

Louise: 

Det lyder helt rigtigt i mine øre. Lad os skrive sociale medier. 

Interviewer: 

Okay, så vi har produktkvalitet, servicekvalitet, tillid og sociale medier. Nogen der synes at vi 

mangler noget? 390 

Louise: 

Så mangler der vel kun pris. Pris på renter og pris på kort. 

Camilla: 

Og om de er studievenlige. 

Poul-Erik: 395 

Vel ligeså meget om prisen er fair i forhold til hvad man får. 
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Interviewer: 

Den er god. Så tilføjer vi den. Okay, så I har nu tilsammen skabt fire – ret brede – emner, 

nemlig produktkvalitet, servicekvalitet, sociale medier og pris. Hvad med at jeres bank er 

anderledes eller bedre end de andre, er det vigtigt for jer? 400 

Poul-Erik: 

Ja, det synes jeg bestemt. Min post-it, som selvfølgelig kom ind under service, omhandlede at 

servicen skulle være bedre end hos de andre banker. Jeg går nok aller mest op i service når 

det kommer til bank, og derfor vil jeg helt sikkert vælge en bank som er bedre på det punkt jeg 

sætter pris på, det synes jeg da giver god mening.  405 

Interviewer: 

Det giver bestemt god mening. Så det er vigtigt for jer at banken er den bedste? 

Julie: 

Det synes jeg bestemt. Jeg bliver da i hvert fald ret glad, når jeg finder ud af min bank har den 

bedste netbank eller mobilbank.  

Interviewer: 

Hvad så med at være anderledes. Betyder det noget for jer, at jeres bank prøver at gøre nogle 

ting anderledes end de andre? 

Jakob: 

Det ville bestemt være forfriskende, men det gør Danske Bank bare ikke. 410 

Marianne: 

Jeg synes at det ikke kun er Danske Bank som ikke er så meget anderledes. Alle banker er ens. 

Men det ville være fantastisk hvis de begyndte at blive lidt mere modige, tage nogle chancer 

og differentierer sig lidt. Men igen, så ved jeg jo ingenting om bankverdenen. Måske den er 

fuldstændig hvid og sort, og det er umuligt. Måske er det også bare mig der er blind for det, 415 

fordi jeg kun ser banken i en stor helhed, måske gør de små ting anderledes. 

Anders: 
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De differentierer sig ikke en dyt. De har præcis samme rådgivning, lånemuligheder, 

mobilbank, apps mm. som en mindre bank som Jyske Bank. 

Jakob:  420 

Det kan jeg kun være enig i. Og det er sgu lidt røvsygt, når man tænker på at de er den største 

bank. 

Julie: 

Er de den største? Ej, så burde de have rig mulighed for at kunne gøre lidt spræl. 

Ole: 425 

Det burde i hvert fald have budget til det. Og budget til at ansætte nogle kloge hoveder, som 

kunne gøre det for dem. 

Marianne: 

Måske de kreative hellere vil skabe smukke ting. Faktisk er det ikke kun er Danske Bank som 

ikke er så meget anderledes. Alle banker er ens. Men det ville være fantastisk hvis de begyndte 430 

at blive lidt mere modige, tage nogle chancer og differentiere sig lidt 

Camilla: 

Jeg kunne ikke være mere enig, jeg synes bankerne er blevet kedelige. 

Anders: 

Ja, udover at de måske noget gange er lidt for modige. 435 

Marianne: 

Jeg tænker på deres brand, produkter, service. Alt det fede, men som har været det samme i 

100 år. 

Interviewer: 

I har faktisk nu berørt næsten alt det vi på forhånd havde forestillet os. Så den her del af 440 

interviewet bliver slet ikke så omfangsrigt. Der er dog en ting tilbage, som vi også havde 

forestillet os at vi skulle snakke om, og det er løfter, forstået på den måde, at banken holder 

hvad den lover. Er det noget I har nogle tanker omkring? Louise? 

Louise: 
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Det er en værdi som jeg helt sikkert synes er vigtig, men jeg vil være ærligt og sige, at jeg 445 

faktisk ikke helt ved hvad en bank som Danske Bank kunne love deres kunder. 

Camilla:  

Det kan jeg faktisk heller ikke svarer på. 

Ole: 

De har vel lovet deres kunder en vis rente, eller at de har råd til det hus de gerne vil købe. 450 

Marianne: 

Jeg ved det ikke. 

Anders: 

Eller at de vil skabe afkast på de obligationer man har. 

Jakob: 455 

Eller hvad jeg synes er endnu mere vigtigt, og jeg faktisk synes er blevet glemt lidt. At de lover, 

både gennem deres hjemmeside, i deres reklamer og sikkert også i deres rapporter, at de 

vægter deres samfundsansvar højt. Hvilket de ikke har kunnet overholde.  

Anders: 

Det har du helt sikkert ret i. 460 

Marianne: 

Nå ja. Jamen det betyder noget for mig så. 

Jakob: 

Det betyder selvsagt også meget for mig. 

Anders: 465 

Enig. 

Interviewer: 

Fedt at I gider engagere jer så meget, det er præcis som det skal være. Nu tænker jeg at vi skal 

snakke lidt om elefanten i rummet, nemlig hvidvaskningssagen. Så hvis vi nu starter med at I 

hver for sig lige hurtigt nævner hvad hvidvaskningssagen har betydet for jeres forhold til 470 
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Danske Bank og derefter om den har haft indflydelse på nogen af de emner vi har diskuteret 

her til aften? 

Anders: 

Jeg vil gerne starte. Altså uden at gå i for mange detaljer, så er det ikke udelukkende på 

hvidvaskningssagen at jeg skifter bank. Jeg har tænkt over det i en årrække, og nu synes jeg 475 

bare at jeg nåede dertil, at jeg ikke havde flere undskyldninger. Jeg går meget op i moral og at 

man gør det så godt man kan. Jeg ved godt at man ikke altid kan være ligeså bæredygtig som 

man gerne vil eller noget lig det, men det her er en kæmpe sag, og jeg bliver nødt til at vise et 

eksempel ved at skifte bank. 

Jakob: 480 

Jamen, som I hørte i min indledning, så er jeg også skiftet bank, og det har jeg gjort 

udelukkende på grund af sagen om hvidvaskning, og jeg vil til hver en tid opfordre alle andre 

til at gøre det samme. Det her handler ikke om hvorvidt man kan få en bedre pris et andet 

sted, eller om de har netbank i en anden bank, det handler om moral, og om at man viser et 

eksempel på, at det selvfølgelig ikke er i orden at hvidvaske. Hvis man ikke skifter bank er 485 

man ligeglad med moral. Det er lige før at jeg vil sige at man ikke selv besidder noget. 

Ole: 

Jeg synes bare ikke at hele Danske Bank skal bøde for noget, som ikke har med deres filial at 

gøre, eller som personer, som de højest sandsynligt aldrig nogensinde har mødt er skyld i. De 

mennesker, man møder i banken, er ikke dem der har drevet vaskeriet og det ville være 490 

fuldstændig forfejlet, at rette skytset, mod dem. Min bankrådgiver er i hvert fald meget ked af 

det, og jeg ved at hun har mistet nogen af hendes rigtig tætte kunder, og det synes jeg er 

forfejlet. Man skal selvfølgelig ikke finde sig i hvad som helst, men man skal huske på, at dem 

som man har med at gøre til daglig, de ved absolut heller ikke hvad de skal stille op. 

Camilla: 495 

Jeg har ikke noget behov for at skifte bank pga. skandalen om hvidvaskning. Det påvirker ikke 

min økonomi. Jeg ved godt at det ikke er rigtigt at gøre, men jeg synes alligevel at det bliver for 

besværligt at skifte bank. 

Marianne: 
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Jeg har faktisk aldrig nogensinde overvejet at skifte bank. Jeg har været kunde lige siden jeg 500 

blev født. Mine forældre er kunder og min børneopsparing blev lavet i Danske Bank. Men det 

seneste halve års koncentreret fokus på Danske Bank har gjort mig i tvivl. 

Julie: 

Økonomi og politik er nok de to ting i verden som jeg interesserer mig aller mindst for, og jeg 

kendte derfor intet til hvidvaskningssagen før at Facebook blev fyldt med overskrifter 505 

omhandlede Danske Bank. Faktisk ved jeg ikke engang rigtigt hvad sagen handler om udover 

at det naturligvis er rigtig slemt. For at være ærlig er jeg ikke engang sikker på hvad 

hvidvaskning helt konkret er. Det interesserer mig simpelthen overhovedet ikke. Men I må da 

hjertens gerne fortælle mig, hvis hvidvaskningssagen nogen betydning for de penge der står 

på min lønkonto? 510 

Jakob: 

Det har den ikke. Det her er en sag om morale. Jeg synes jo at alle burde skifte bank – lige 

meget om du har noget i klemme eller ej. Vi skal vise at vi ikke vil finde os i at bankerne ingen 

moral har. Det tager i omegnen af en time at skifte bank. I den time må du så lige undvære at 

være på Facebook eller spille Candy Crush. Det burde alle kunne overskue. 515 

Ole: 

Danske Bank stiller deres kunder i en rigtig ærgerlig situation. Jeg har i hvert fald ikke andre 

end min bank som jeg kan spørge om penge-sager og selvfølgelig vil de ikke rådgive mig til at 

skifte bank fra dem. Og så forstår jeg desuden ikke, at de ikke har været ude og sige undskyld. 

Været lidt offensive og måske lavet noget materiale som gør at vi ved at de forstår alvoren af 520 

problemet – og at de selvfølgelig vil gøre alt for at undgå det igen. 

Louise: 

Selvfølgelig er det forkasteligt det Danske Bank har rodet sig ud i, men samtidig er jeg sikker 

på, at man kan finde lignende sager blandt mange af de øvrige banker. 

Poul-Erik: 525 

Jeg har et nært forhold til min bankrådgiver, da vi har haft et samarbejde i knap 25 år. Han 

ved hvad mine børn og børnebørn hedder og laver, han ved hvor vi skal på sommerferie 

henne og at jeg drømmer om et sommerhus ved Vestkysten. Jeg ville aldrig skille mig af med 
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sådan en forbindelse fordi nogle fjolser på hovedkontoret har kvajet sig. I min lokale bankfilial 

er de meget kede af alt hvad der er sket i hvert fald. 530 

Jakob:  

Dejligt for jer at jeres bankrådgiver er sød eller at jeres mors veninde, som arbejder i en lille 

filial er ked af det, men Danske Bank har altså med fuldt overlæg lavet hvidvask. Altså dybt 

ulovlige transaktioner, som ikke er set tidligere i det størrelsesforhold. Det er ikke lige noget 

man vender den anden kind til, det er noget man tager dødsens seriøst. 535 

Interviewer: 

Nu skal vi huske at respekterer forskellige holdninger. 

Jakob: 

Ja selvfølgelig. Det er naturligvis heller ikke kun jer jeg er lidt små-irriteret på, det er alle 

danskere. De går og tror at det er så svært at skifte bank, men det er det virkelig ikke. Jeg 540 

forstår slet ikke at man gider være så loyal overfor en bank. Havde det været en restaurant, ja 

så havde I flygtet med det samme. Havde det været en slagter, en tøjbutik eller en neglesalon, 

så var i flygtet. I må virkelig ikke tro at jeg er ude efter jer, eller sure på jer, jeg prøver bare at 

provokerer en holdning frem hos jer. 

Poul-Erik: 545 

Men tror du ikke at det er den bedste bank at være i lige nu? Lige nu vil de gøre alt hvad der 

står i deres magt for at gøre deres nuværende og tilbageværende kunder lykkelige. Jeg tror 

bestemt at lige nu er et forkert tidspunkt at smutte på, hvis man naturligvis ikke kigger på det 

moralske. Og der skal du vide at, der er jeg helt enig med dig. Enhver der agerer umoralsk skal 

have det at vide – og føle det. Men jeg vil i sidste ende, helt personligt, være ked af at skifte 550 

bank, for jeg ved at jeg ikke vil kunne opbygge et sådan bånd til en ny bankrådgiver. Og det 

gider jeg altså ikke gå på kompromis med, bare fordi jeg skal statuerer et eksempel. 

Jakob: 

Det accepterer jeg jo selvfølgelig, det skal slet ikke være sådan. 

Interviewer: 555 

Er der nogen af jer der synes at det er flovt at være kunde hos Danske Bank?  
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Marianne: 

Jeg kan faktisk godt få følelsen af at det er lidt pinligt, lidt ligesom at købe buræg, smide 

batterier i skraldespanden eller stemme på Dansk Folkeparti. 

Poul-Erik: 560 

Jeg synes slet ikke at der er noget at skamme sig over. Det er jo ikke et valg du og jeg har taget, 

så det kan i mit hoved slet ikke sammenlignes med det du siger, Marianne. Jeg fortæller 

glædeligt folk at jeg har Danske Bank som bank. Og jeg føler ikke at en eneste kigger skævt til 

mig, eller spørger hvordan det kan være. 

Jakob: 565 

Men, støtter du virksomheder som investerer i bomber, våben og tobak? For jeg synes faktisk 

lidt at det er det samme. Vi bør sige kæmpemæssigt nej tak til sådanne virksomheder. Jeg 

synes i hvert fald at det er lidt flovt at være kunde, og derfor er jeg ude. 

Camilla: 

Jeg tror ikke at jeg ser det som sådan er noget at være pinlig over, i hvert fald ikke i min 570 

omgangskreds. 

Julie: 

Heller ikke i min. 

Ole: 

Heller ikke for mig, men jeg synes omvendt heller ikke at der er nogen der snakker om det 575 

overhovedet.  

Louise: 

I min omgangskreds er det ikke pinligt at være kunde, men folk synes faktisk at det er lidt sejt 

ikke at være kunde. At man har sagt fra. 

Interviewer: 580 

Hvordan sejt? 

Louise: 

Altså, at man tager stilling. At man ikke finder sig i det, og går i den rigtige retning. 
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Interviewer:  

Ja okay, det viser da også at der er en vis tendens i din omgangskreds så. Det er vildt at det er 585 

så forskelligt i de forskellige familier og vennekredse. Nå, så er der vist gået halvanden time, 

og jeg har lovet at I kan nå hjem i ordentlig tid. Er der ellers nogen der har noget at tilføje her 

på falderebet? 

Anders: 

Næ, jeg synes at vi har været det hele igennem. 590 

Louise: 

Ja det synes jeg egentlig også. 

Interviewer: 

Er I andre enige? 

Ole: 595 

Ja. 

Marianne: 

Jeg synes at det har været så fint. Og jeg er virkelig glad for den gode stemning.  

Camilla: 

Det vil jeg også have lov til at sige. Og dejligt at man ikke bliver set ned på, bare fordi man har 600 

en bestemt holdning – eller mangel på samme.  

Poul-Erik: 

Jeg synes heller ikke at der er mere at diskutere, men det har været meget lærerigt. 

Julie: 

Jeg synes også at det er fint. 605 

Jakob: 

Også herfra. Spændende med forskellige holdninger. 

Interviewer:  
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Jamen, det er helt fint så. Så vil vi bare sige tusind tak fordi I alle sammen ville komme, vi er 

virkelig glade for I alle sammen dukkede op, det er ikke en selvfølge. Det har været meget 610 

brugbart det I er kommet med, og det virker som om I alle bare har været åbne og ærlige – og 

det er virkelig fedt. I er selvfølgelig mere end velkommen til at kontakte os, hvis I har nogle 

spørgsmål, og ellers så vil jeg bare ønske jer en rigtig dejlig aften. 



 
 

Bilag 6: Spørgeskema 

SPØRGESKEMA OM BANKER OG DERES KUNDER 

Tak fordi du vil deltage i denne spørgeskemaundersøgelse. Ved registrering af din besvarelse 

kan du deltage i lodtrækningen om biografbilletter til Nordisk Film.  

Inden du påbegynder spørgeskemaet, er det vigtigt at pointere, at besvarelsen kun er 

relevant, såfremt du er nuværende eller tidligere kunde hos Danske Bank. 

Undersøgelsen er udarbejdet af Maria Lilienthal Heitmann og Emilie Lykke Andersen i 

forbindelse med vores kandidatafhandling på Copenhagen Business School. 

Undersøgelsens formål er at klarlægge, hvad der er vigtigt for dig i valg af din bank. 

Spørgeskemaet tager ca. 10 minutter at udfylde. Deltagelsen er anonym og frivillig, og svarene 

vil ikke kunne spores tilbage til enkeltpersoner. Du kan til enhver tid afbryde besvarelsen, 

men dine svar registreres først, når du har afsluttet hele spørgeskemaet. 

Ønskes en kopi af opgaven, eller har du spørgsmål, kan vi kontaktes på 

eman14ae@student.cbs.dk.  

Indledende spørgsmål 

I det følgende vil du blive spurgt ind til dig og din nuværende situation. Du bedes besvare 

spørgsmålene så oprigtigt som muligt, men vi har naturligvis fuld forståelse for, hvis der er 

spørgsmål, du ikke ønsker at besvare. 

Q1 Angiv venligst din alder: 

 18-23 år  
 24-29 år 
 30-35 år 
 36-41 år 
 42-47 år 
 48-53 år 
 54-59 år 
 60-65 år 
 66+ år 

Q2 Angiv venligst det køn, som du identificerer dig med: 

 Mand  

mailto:eman14ae@student.cbs.dk
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 Kvinde 
 Andet 

Q3 Angiv venligst hvilken region du bor i: 

 Region Hovedstaden 
 Region Sjælland 
 Region Nordjylland 
 Region Midtjylland 
 Region Syddanmark 

Q4 Angiv venligst din anslåede årsindkomst: 

 Under 250.000 kr. 
 250.000-500.000 kr. 
 500.000-750.000 kr. 
 750.000-1,1 mio.kr. 
 Over 1,1 mio.kr.  
 Ønsker ej at besvare 

Q5 Hvad beskriver bedst din nuværende jobsituation? 

 Under uddannelse 
 Lønansat på fuldtid 
 Lønansat på deltid 
 Lønansat med selvstændig virksomhed ved siden af 
 Selvstændig erhvervsdrivende på fuldtid 
 Selvstændig erhvervsdrivende på deltid 
 Leder 
 Freelancer med tidsafgrænset kontraktansættelser 
 Arbejdsløs 
 Ude af erhverv (Langtidssygemeldt, førtidspensionist eller lignende) 
 Pensionist 
 Andet 
 Ønsker ej at besvare 

Q6 Hvad er dit forhold til Danske Bank? 

 Nuværende kunde 
 Tidligere kunde 

Q7 Er Danske Bank din primære bank? 

Primære bank forstås her som den bank du har din nemkonto hos. 
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 Ja 
 Nej 

Q8 Hvis tidligere kunde: Hvilket år ophørte din relation med Danske Bank? 

 2001 eller før 
 2002-2004 
 2005-2007 
 2008-2010 
 2011-2013 
 2014-2016 
 2017-2019 

Dit forhold til banksektoren 

Q9 Jeg har tiltro til den finansielle sektor 

 Meget uenig 
 Delvist uenig 
 Hverken uenig eller enig 
 Delvist enig 
 Meget enig 

Q10 Jeg synes at bankmarkedet er let overskueligt 

 Meget uenig 
 Delvist uenig 
 Hverken uenig eller enig 
 Delvist enig 
 Meget enig 

Q11 Jeg synes at information givet af banker er brugbart 

 Meget uenig 
 Delvist uenig 
 Hverken uenig eller enig 
 Delvist enig 
 Meget enig 

Q12 Hvis jeg ønskede at skifte bank ville det være let for mig 

 Meget uenig 
 Delvist uenig 
 Hverken uenig eller enig 
 Delvist enig 
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 Meget enig 

Dit forhold til Danske Bank 

Følgende spørgsmål omhandler en række variable, som har betydning for, hvordan du samlet 

set evaluerer Danske Bank som virksomhed. 

Produktkvalitet 

Vi vil i det næste spørge ind til din opfattelse af produktkvaliteten i Danske Bank. I det 

følgende vil du blive præsenteret for en række udsagn, som vi beder dig tage stilling til. 

Q13 Danske Banks produkter er af høj kvalitet 

(Kilde: Martensen & Grønholt, 2003) 

 Meget uenig 
 Delvist uenig 
 Hverken uenig eller enig 
 Delvist enig 
 Meget enig 

Q14 Sammenlignet med andre banker er Danske Banks produkter af høj kvalitet 

(Kilde: Martensen & Grønholt, 2003) 

 Meget uenig 
 Delvist uenig 
 Hverken uenig eller enig 
 Delvist enig 
 Meget enig 

Q15 Sammenlignet med andre banker er Danske Bank en af de bedste 

(Kilde: Martensen & Grønholt, 2003) 

 Meget uenig 
 Delvist uenig 
 Hverken uenig eller enig 
 Delvist enig 
 Meget enig 

Servicekvalitet 



Marie Lilienthal Heitmann Kandidatafhandling 15. maj 2019 
Emilie Lykke Andersen Cand.merc. EMF Copenhagen Business School 

Side 153 af 248 
 

Vi vil i det næste spørge ind til din opfattelse af servicekvaliteten i Danske Bank. I det følgende 

vil du blive præsenteret for en række udsagn, som vi beder dig tage stilling til. 

Q16 Danske Banks service er af høj kvalitet 

(Kilde: Martensen & Grønholt, 2003) 

 Meget uenig 
 Delvist uenig 
 Hverken uenig eller enig 
 Delvist enig 
 Meget enig 

Q17 Danske banks medarbejdere er kompetente 

(Kilde: Martensen & Grønholt, 2003) 

 Meget uenig 
 Delvist uenig 
 Hverken uenig eller enig 
 Delvist enig 
 Meget enig 

Q18 Danske Banks medarbejdere giver mig individuel opmærksomhed 

(Kilde: Martensen & Grønholt, 2003) 

 Meget uenig 
 Delvist uenig 
 Hverken uenig eller enig 
 Delvist enig 
 Meget enig 

Q19 Danske Banks medarbejdere er høflige og imødekommende 

(Kilde: Martensen & Grønholt, 2003) 

 Meget uenig 
 Delvist uenig 
 Hverken uenig eller enig 
 Delvist enig 
 Meget enig 

Q20 Min bankrådgiver har stor betydning for mig 

(Kilde: Fokusgruppeinterview) 
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 Meget uenig 
 Delvist uenig 
 Hverken uenig eller enig 
 Delvist enig 
 Meget enig 

Q21 Hvis min bankrådgiver skiftede til en anden bank, ville jeg følge med 

(Kilde: Fokusgruppeinterview) 

 Meget uenig 
 Delvist uenig 
 Hverken uenig eller enig 
 Delvist enig 
 Meget enig 

Q22 Sammenlignet med andre banker er Danske Banks service af høj kvalitet 

(Kilde: Martensen & Grønholt, 2003) 

 Meget uenig 
 Delvist uenig 
 Hverken uenig eller enig 
 Delvist enig 
 Meget enig 

Pris   

Vi vil i det næste spørge ind til din opfattelse af prisen i Danske Bank. I det følgende vil du 

blive præsenteret for en række udsagn, som vi beder dig tage stilling til. 

Q23 Danske Bank er konkurrencedygtige på prisen 

(Kilde: Martensen & Grønholt, 2003) 

 Meget uenig 
 Delvist uenig 
 Hverken uenig eller enig 
 Delvist enig 
 Meget enig 

Q24 Danske Bank har rimelige priser 

(Kilde: Martensen & Grønholt, 2003) 

 Meget uenig 
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 Delvist uenig 
 Hverken uenig eller enig 
 Delvist enig 
 Meget enig 

Differentiering  

Vi vil i det næste spørge ind til din opfattelse af Danske Bank sammenlignet med andre 

banker. I det følgende vil du blive præsenteret for en række udsagn, som vi beder dig tage 

stilling til. 

Q25 Samlet set adskiller Danske Bank sig positivt fra konkurrerende banker  

(Kilde: Martensen & Grønholt, 2003) 

 Meget uenig 
 Delvist uenig 
 Hverken uenig eller enig 
 Delvist enig 
 Meget enig 

Q26 Danske Bank er unikke sammenlignet med andre banker 

(Kilde: Martensen & Grønholt, 2003) 

 Meget uenig 
 Delvist uenig 
 Hverken uenig eller enig 
 Delvist enig 
 Meget enig 

Q27 Danske Bank tilbyder fordele, som andre banker ikke kan 

(Kilde: Martensen & Grønholt, 2003) 

 Meget uenig 
 Delvist uenig 
 Hverken uenig eller enig 
 Delvist enig 
 Meget enig 

Opfyldelse af løfter   

Vi vil i det næste spørge ind til din opfattelse af Danske Banks opfyldelse af løfter. I det 

følgende vil du blive præsenteret for en række udsagn, som vi beder dig tage stilling til. 
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Q28 Danske Bank skaber meningsfulde løfter for mig 

(Kilde: Martensen & Grønholt, 2003) 

 Meget uenig 
 Delvist uenig 
 Hverken uenig eller enig 
 Delvist enig 
 Meget enig 

Q29 Danske Bank lever op til sine løfter 

(Kilde: Martensen & Grønholt, 2003) 

 Meget uenig 
 Delvist uenig 
 Hverken uenig eller enig 
 Delvist enig 
 Meget enig 

Q30 Danske Bank har et godt image 

(Kilde: Martensen & Grønholt, 2003) 

 Meget uenig 
 Delvist uenig 
 Hverken uenig eller enig 
 Delvist enig 
 Meget enig 

Tillid  

Vi vil i det næste spørge ind til din tillid til Danske Bank. I det følgende vil du blive 

præsenteret for en række udsagn, som vi beder dig tage stilling til. 

Q31 Danske Bank er troværdige og pålidelige 

(Kilde: Martensen & Grønholt, 2003) 

 Meget uenig 
 Delvist uenig 
 Hverken uenig eller enig 
 Delvist enig 
 Meget enig 

Q32 Danske Bank kommunikerer åbent og ærligt 

(Kilde: Martensen & Grønholt, 2003) 
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 Meget uenig 
 Delvist uenig 
 Hverken uenig eller enig 
 Delvist enig 
 Meget enig 

Q33 Jeg har stor tiltro til Danske Bank 

(Kilde: Martensen & Grønholt, 2003) 

 Meget uenig 
 Delvist uenig 
 Hverken uenig eller enig 
 Delvist enig 
 Meget enig 

Værdi 

Vi vil i det næste spørge ind til din opfattede værdi af Danske Bank. I det følgende vil du blive 

præsenteret for en række udsagn, som vi beder dig tage stilling til. 

Q34 Danske Bank er gode i sine kerneforretninger 

(Kilde: Martensen & Grønholt, 2003) 

 Meget uenig 
 Delvist uenig 
 Hverken uenig eller enig 
 Delvist enig 
 Meget enig 

Q35 Danske Bank leverer god værdi for pengene 

(Kilde: Martensen & Grønholt, 2003) 

 Meget uenig 
 Delvist uenig 
 Hverken uenig eller enig 
 Delvist enig 
 Meget enig 

Q36 Danske Bank er gode til at opfylde mine bankbehov 

(Kilde: Martensen & Grønholt, 2003) 

 Meget uenig 
 Delvist uenig 
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 Hverken uenig eller enig 
 Delvist enig 
 Meget enig 

Q37 Det giver mening for mig at være kunde hos Danske Bank, selvom de fleste banker 
er mere eller mindre ens 

(Kilde: Martensen & Grønholt, 2003) 

 Meget uenig 
 Delvist uenig 
 Hverken uenig eller enig 
 Delvist enig 
 Meget enig 

Kundetilfredshed 

Vi vil i det næste spørge ind til din tilfredshed som kunde i Danske Bank. I det følgende vil du 

blive præsenteret for en række udsagn, som vi beder dig tage stilling til. 

Q38 Hvor godt føler du, at Danske Bank opfylder dine forventninger? 

(Kilde: Martensen & Grønholt, 2003) 

 Meget mindre end forventet 
 Mindre end forventet 
 Som forventet 
 Mere end forventet 
 Meget mere end forventet 

Q39 Forestil dig en bank, som er perfekt i alle aspekter. Hvor tæt på dette ideal anser 

du Danske Bank for at være? 

(Kilde: Martensen & Grønholt, 2003) 

 Meget langt fra 
 Langt fra 
 Hverken langt fra eller tæt på 
 Tæt på 
 Meget tæt på 

Q40 Alt i alt, hvor tilfreds er du med Danske Bank 

(Kilde: Martensen & Grønholt, 2003) 

 Meget utilfreds 
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 Delvist utilfreds 
 Hverken utilfreds eller tilfreds 
 Delvist tilfreds 
 Meget tilfreds 

Dit forhold til Danske Bank 

Q41 Når jeg tænker på Danske Bank, får jeg en positiv følelse 

(Kilde: Martensen & Grønholt, 2003) 

 Meget uenig 
 Delvist uenig 
 Hverken uenig eller enig 
 Delvist enig 
 Meget enig 

Q42 Danske Bank betyder meget for mig  

(Kilde: Martensen & Grønholt, 2003) 

 Meget uenig 
 Delvist uenig 
 Hverken uenig eller enig 
 Delvist enig 
 Meget enig 

Q43 Denne Bank passer til mig som person 

(Kilde: Martensen & Grønholt, 2003) 

 Meget uenig 
 Delvist uenig 
 Hverken uenig eller enig 
 Delvist enig 
 Meget enig 

Q44 Danske Bank er en livsstil 

(Kilde: Martensen & Grønholt, 2003) 

 Meget uenig 
 Delvist uenig 
 Hverken uenig eller enig 
 Delvist enig 
 Meget enig 
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Q45 Jeg kan identificere mig med andre kunder hos Danske Bank 

(Kilde: Martensen & Grønholt, 2003) 

 Meget uenig 
 Delvist uenig 
 Hverken uenig eller enig 
 Delvist enig 
 Meget enig 

Q46 Jeg er stolt af at bruge Danske Bank 

(Kilde: Martensen & Grønholt, 2003) 

 Meget uenig 
 Delvist uenig 
 Hverken uenig eller enig 
 Delvist enig 
 Meget enig 

Q47 Jeg fortæller gerne andre, at jeg er kunde hos Danske Bank 

(Kilde: Fokusgruppeinterview) 

 Meget uenig 
 Delvist uenig 
 Hverken uenig eller enig 
 Delvist enig 
 Meget enig 

Loyalitet 

Vi vil i det næste spørge ind til din opfattede loyalitet til Danske Bank. I det følgende vil du 

blive præsenteret for en række udsagn, som vi beder dig tage stilling til. 

Q48 Næste gang du skal vælge bank, hvor sandsynligt er det, at det vil blive Danske 
Bank? 

(Kilde: Martensen & Grønholt, 2003) 

 Meget usandsynligt 
 Delvist usandsynligt 
 Hverken usandsynligt eller sandsynligt 
 Delvist sandsynligt 
 Meget sandsynligt 

Q49 Jeg har overvejet at skifte bank 
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(Kilde: Fokusgruppeinterview) 

 Ja 
 Nej 

Q50 Hvis ja: Hvad er grunden til bankskiftet? 

(Kilde: Fokusgruppeinterview) 

 Produktkvalitet 
 Servicekvalitet 
 Pris 
 Differentiering 
 Opfyldelse af løfter 
 Tillid 
 Sociale medier 
 Andet  

Anbefaling  

Vi vil i det næste spørge ind til, hvorvidt du vil anbefale Danske Bank til andre. I det følgende 

vil du blive præsenteret for et udsagn, som vi beder dig tage stilling til. 

Q51 Jeg vil anbefale Danske Bank til andre 

(Kilde: Martensen & Grønholt, 2003) 

 Meget uenig 
 Delvist uenig 
 Hverken uenig eller enig 
 Delvist enig 
 Meget enig 

Attraktivitet  

Vi vil i det næste spørge ind til, hvor attraktiv, du føler, Danske Bank er. I det følgende vil du 

blive præsenteret for et udsagn, som vi beder dig tage stilling til. 

Q52 Samlet set, hvor attraktiv finder du Danske Bank i forhold til andre banker? 

(Kilde: Martensen & Grønholt, 2003) 

 Meget mindre attraktiv 
 Mindre attraktiv 
 Hverken mindre eller mere attraktiv 
 Mere attraktiv 



Marie Lilienthal Heitmann Kandidatafhandling 15. maj 2019 
Emilie Lykke Andersen Cand.merc. EMF Copenhagen Business School 

Side 162 af 248 
 

 Meget mere attraktiv 

Engagement 

Vi vil i det næste spørge ind til dit opfattede engagement til Danske Bank. I det følgende vil du 

blive præsenteret for en række udsagn, som vi beder dig tage stilling til. 

Q53 Jeg er meget interesseret i Danske Bank 

(Kilde: Martensen & Grønholt, 2003) 

 Meget uenig 
 Delvist uenig 
 Hverken uenig eller enig 
 Delvist enig 
 Meget enig 

Fremtiden 

Vi vil i det næste spørge ind til dit fremadrettede forhold til Danske Bank. I det følgende vil du 

blive præsenteret for en række udsagn, som vi beder dig tage stilling til. 

Q54 Det er vigtigt for mig at opretholde forholdet til Danske Bank i fremtiden 

(Kilde: Martensen & Grønholt, 2003) 

 Meget uenig 
 Delvist uenig 
 Hverken uenig eller enig 
 Delvist enig 
 Meget enig 

Sociale medier 

Vi vil i det næste spørge ind til din brug af sociale medier i relation Danske Bank. I det 

følgende vil du blive præsenteret for en række udsagn, som vi beder dig tage stilling til. 

Q55 Jeg følger Danske Bank på et eller flere sociale medier såsom Facebook, Instagram 

eller Twitter 

(Kilde: Fokusgruppeinterview) 

 Ja 
 Nej 
 Ved ikke 
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Q56 Jeg har skrevet negative ting om Danske Bank på de sociale medier 

(Kilde: Fokusgruppeinterview) 

 Flere gange 
 En enkelt gang 
 Aldrig 

Q57 Jeg har skrevet positive ting om Danske Bank på de sociale medier 

(Kilde: Fokusgruppeinterview) 

 Flere gange 
 En enkelt gang 
 Aldrig 

Q58 Jeg har læst negative ting om Danske Bank på de sociale medier 

(Kilde: Fokusgruppeinterview) 

 Flere gange 
 En enkelt gang 
 Aldrig 

Q59 Jeg har læst positive ting om Danske Bank på de sociale medier 

(Kilde: Fokusgruppeinterview) 

 Flere gange 
 En enkelt gang 
 Aldrig 

Q60 Opslag på de sociale medier får mig til at overveje ting, som jeg ikke har overvejet 

før 

 Meget uenig 
 Delvist uenig 
 Hverken uenig eller enig 
 Delvist enig 
 Meget enig 

Q61 Jeg har ændret min holdning til Danske Bank efter at have læst et opslag på de 

sociale medier 

(Kilde: Fokusgruppeinterview) 
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 Meget uenig 
 Delvist uenig 
 Hverken uenig eller enig 
 Delvist enig 
 Meget enig 

Q62 Jeg synes, at Danske Bank er gode til at svare på folks klager på de sociale medier 

(Kilde: Fokusgruppeinterview) 

 Meget uenig 
 Delvist uenig 
 Hverken uenig eller enig 
 Delvist enig 
 Meget enig 

Hvidvaskningssagen 

Vi vil i det næste spørge ind til hvidvaskningssagen, som Danske Bank det seneste stykke tid 

har været involveret i. I det følgende vil du blive præsenteret for en række udsagn, som vi 

beder dig tage stilling til. 

Q63 Jeg har fået mindre tiltro til Danske Bank efter hvidvaskningssagen 

(Kilde: Fokusgruppeinterview) 

 Meget uenig 
 Delvist uenig 
 Hverken uenig eller enig 
 Delvist enig 
 Meget enig 

Q64 Jeg synes ikke, at Danske Bank fortjener den shitstorm, som de er havnet i grundet 

hvidvaskningssagen 

(Kilde: Fokusgruppeinterview) 

 Meget uenig 
 Delvist uenig 
 Hverken uenig eller enig 
 Delvist enig 
 Meget enig 
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Q65 Jeg synes, at Danske Bank har håndteret hvidvaskningssagen godt på de sociale 

medier 

(Kilde: Fokusgruppeinterview) 

 Meget uenig 
 Delvist uenig 
 Hverken uenig eller enig 
 Delvist enig 
 Meget enig 

Q66 Hvidvaskningssagen har gjort, at jeg er tættere på at skifte bank end tidligere 

(Kilde: Fokusgruppeinterview) 

 Meget uenig 
 Delvist uenig 
 Hverken uenig eller enig 
 Delvist enig 
 Meget enig 

Q67 Hvad forbinder du Danske Bank med? 

 Succesfuld  
 Målbevidst 
 Stærk 
 Ambitiøs 
 Intelligent 
 Professionel 
 Magtfuld 
 Selvsikre 
 Visionær  
 Kompetent 
 Effektiv 
 Afgørende 
 Seriøs 
 Beundringsværdig 
 Vidende  
 Organiseret 
 Farverigt 
 Energisk  
 Glad 

Mange tak for din deltagelse! 
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Såfremt du ønsker at deltage i lodtrækningen om biografbilletter, skal du angive din 

mailadresse nedenunder. Husk at trykke afslut for at gemme din besvarelse. 

Med venlig hilsen 

Maria og Emilie 
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Bilag 7: Respondentprofil 
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Bilag 8: Krydstabel mellem tilfredshed og anbefaling 
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Bilag 9: Krydstabel mellem hvidvaskningssagen og om man har overvejet at 
skifte bank 
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Bilag 10: Den oprindelige 7-faktorløsning 
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Bilag 11: Den endelige 8-faktorløsning 
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Bilag 12: Reliabilitetsanalyse af produktkvalitet 
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Bilag 13: Konfirmative faktoranalyse 

Hvidvaskningssagen 
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Servicekvalitet 
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Opfyldelse af løfter 
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Personlig service 

 

 

 

Tillid og troværdighed 
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Pris 
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Sociale medier 
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Differentiering 
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Rationel evaluering 
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Emotionel evaluering 

 

 

 

  



Marie Lilienthal Heitmann Kandidatafhandling 15. maj 2019 
Emilie Lykke Andersen Cand.merc. EMF Copenhagen Business School 

Side 192 af 248 
 

Kunde/brand relation 
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Bilag 14: Første faktormodel 
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Bilag 15: Faktormodel med ’Personlig service’ 

 

 

  



Marie Lilienthal Heitmann Kandidatafhandling 15. maj 2019 
Emilie Lykke Andersen Cand.merc. EMF Copenhagen Business School 

Side 196 af 248 
 

Bilag 16: Composite Reliability for faktorerne 
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Bilag 17: Composite reliability for faktorerne efter udskillelse af lave loadings 
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Bilag 18: Discriminant validity 
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Bilag 19: AVE efter bootstapping 
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Bilag 20: Composite Reliability efter bootstrapping  
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Bilag 21: Endelige faktoranalyse 
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Bilag 22: Composite reliability for endelige model 
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Bilag 23: Modellens forklaringsgrader 
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Bilag 24: Path coefficent efter bootstrapping endelige model 
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Bilag 25: Frasortering af sammenhænge  
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Bilag 26: Path coefficents med ’Sociale medier’ og ’Personlig service’ 
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Bilag 27: Case processing summary af klynge 
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Bilag 28: Agglomeration schedule  
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Bilag 29: Overblik over klynge 2 og 3’s evne til at differentierer mellem 
respondenterne 
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Bilag 30: Compare means ved tre, fire- og femklyngeløsning 

Treklyngeløsning: 

 

Fireklyngeløsning: 

 

Femklyngeløsning: 
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Bilag 31: ANOVA tabel for treklyngeløsningen 

 

 

 

  



Marie Lilienthal Heitmann Kandidatafhandling 15. maj 2019 
Emilie Lykke Andersen Cand.merc. EMF Copenhagen Business School 

Side 213 af 248 
 

Bilag 32: Krydstabeller mellem segmenterne og bagvedliggende variable  

Alder: 
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Køn: 
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Region: 
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Årsindkomst: 
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Beskæftigelse: 
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Forhold til Danske Bank: 
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Er Danske Bank din primære bank: 
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Tiltro til den finansielle sektor: 
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Bilag 33: Compare means mellem segmenter og alle faktorer 

 

  

  



Marie Lilienthal Heitmann Kandidatafhandling 15. maj 2019 
Emilie Lykke Andersen Cand.merc. EMF Copenhagen Business School 

Side 234 af 248 
 

Bilag 34: Krydstabel mellem segmenterne og omtale på de sociale medier 
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Bilag 35: Krydstabel over om hvidvaskningssagen har større effekt på de ældre 
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Bilag 36: Målevariablenes betydning i ’Tillid og troværdighed’ og 
’Differentiering’ 

Tillid: 

 

Differentiering: 
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Bilag 37: Krydstabel mellem segmenterne og om man har overvejet at skifte 
bank 
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Bilag 38: Grunden til at danske privatkunder har skiftet bank 
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