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Abstract	  	  
Image is an important factor for the success of any company and this master’s thesis therefore seeks to 

investigate how the global phenomenon online user reviews are influencing and changing the way a 

corporate image is created and measured. This will be examined based on the case of the internationally 

operating bank Nordea, which suffers from negative reviews and the second lowest ranking in its 

industry on Trustpilot.  

 

”One star for Nordea” is a master’s thesis, which examines the effect of online reviews on Nordeas 

image in Denmark and how they challenge the traditional perspectives of image theory. To carry out the 

investigation we have gathered a sample of Nordeas online reviews, expert reports like Voxmeter and 

others which will be the subject for analysis based on a big and varied theoretical fundament including 

traditional theories on image creation and measuring. This thesis concerns image creation and measuring 

on Trustpilot, which we find interesting as field of investigation, because the exciting modern theories 

regarding image are not adequate and fit to explain the processes that take place on the platform.  

 

This paper goes on to conclude that the online reviews on Trustpilot affect Nordeas image to a large 

extend because of several of factors. Mainly because of the fact that the platform is accessible and its 

content is created by users, which generate a high sense of credibility among consumers. The fact that the 

consumers are both authors and readers of the online reviews indicates that the consumers are 

influencing companies’ corporate images in the terms that they have the power to decide when and about 

what they want to discuss regarding a company. 

 

As a result of our analysis we found that the reviews can be seen as meta-fragments or parts of a whole. 

To understand which fragments of Nordea that are most important to the costumers when writing online 

reviews/meta-fragments, we investigated the concrete parameters in the reviews further. We found that 

the specific meta-fragments are the most influential, as they tell a story and thereby allow readers of the 

reviews to identify themselves with the writer to some extend. This combined with the consumers 

meeting with a fragment of Nordea, such as an experience with costumer service or a product is crucial 

to Nordeas image, because the fragments are objects of negotiation and meaning between the costumers. 

This results in the creation of Nordeas image. Based on the analysis, we conclude that the online reviews 

have revolutionized the role of the modern consumer, because they challenge the traditional theoretical 

aspects, that image is something relatively dominated by the company.  
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1	  Introduktion	  

1.1	  Indledning	  og	  problemformulering	  

	  

Som	  Rishad Tobaccowala pointerer i ovenstående citat, er virksomheders største udfordring 

ikke længere deres konkurrenter eller ny teknologi, men de forbrugere, der inddrager online 

brugeranmeldelser i deres vurdering og sammenligning af virksomheder.  

Virksomheders position i forhold til forbrugerne er ændret og forbrugerne tager stilling til deres 

køb på en ny og anderledes måde. Tidligere blev den endelige købsbeslutning taget i butikken, 

foran hylden, med produktet i hånden. I dag er den beslutning flyttet om bag skærmen.  

 

Det er en hastigt stigende tendens, at forbrugere søger efter information om produkter og 

serviceydelser online før de beslutter, om de skal købe produktet eller ej. Adskillige studier 

bekræfter, hvor afgørende online brugeranmeldelser er for forbrugerne i en købssituation. Et af 

disse studier er foretaget af analyseinstituttet YouGov, og bekræfter vigtigheden af den nye 

tendens (Safeonnet, 2014):  

 

 

 

 

 

 

 “When consumers hear about a product today, their first reaction is 

‘Let me search for it online’. And so they go on a journey of discovery: 

about a product, a service, an issue, an opportunity. Today you are not 

behind your competition. You are not behind technology. You are 

behind your consumer”  

(Rishad Tobaccowala, Chief Strategy & Innovation Officer, VivaKi)  
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82 % søger efter omtale af virksomheder online, 

inden de handler hos eller indgår samarbejde med dem.  

96 % af de, der søger efter online omtaler, lader sig i 

købssituationer påvirke af online brugeranmeldelser. 

70 % vil undgå at handle hos en virksomhed, 

som har dårlig omtale online. 
 

Tallene fra undersøgelsen viser at forbrugerne i høj grad baserer deres købsbeslutninger på 

andre forbrugeres erfaringer og at denne form for ”pre-shopping” derfor er blevet afgørende for 

virksomheders eksistens.  

 

Denne nye dimension i forbrugerrejsen fangede vores interesse og vi besluttede at undersøge 

hvordan virksomheder påvirkes af, at deres forbrugere med få klik danner sig et billede af 

virksomheden, på baggrund af hvad andre forbrugere mener om virksomheden og dens 

produkter eller serviceydelser.  

 
I den første fase af vores research om emnet fandt vi, til vores overraskelse, at en af de 

virksomheder der er hårdest ramt af dårlige online brugeranmeldelser, er Nordea. På online 

brugeranmeldelsessitet Trustpilot har Nordea en rating på blot 1,8 ud af 10. Dette gør Nordea til 

Danmarks næstdårligste bank på Trustpilot og desuden rangerer de som nummer 52 ud af de 53 

banker som er repræsenteret på sitet (Trustpilot, Anmeldelser af Nordea Danmark, 2016). Vi 

havde forud for vores research en egen opfattelse af, at Nordea var en relativt populær bank. Vi 

fandt det interessant at undersøge deres position på Trustpilot nærmere og vi valgte derfor 

Nordea som casevirksomhed og centrum for specialets problemformulering.  

 

Den nye forbrugerrejse som Rishad Tobaccowala beskriver, giver forbrugerne en meget mere 

direkte indflydelse på - og betydning for - virksomhedernes image. Fertik & Thompson (2010) 

beskriver denne indflydelse: ”Today, your reputation can be created or destroyed in just a few 

clicks”. Beal & Strauss understøtter dette og sætter lighedstegn mellem positive anmeldelser og 

et godt image: “the more positive the reviews, the better your reputation” (Beal & Strauss, 2008, 

s. 249). Online brugeranmeldelser udfordrer med andre ord virksomheders image, fordi det nye 

online landskab giver forbrugerne et forspring i forhold til at skabe eller skade virksomheders 
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image. Der findes imidlertid kun et meget begrænset antal studier, der beskæftiger sig med den 

direkte sammenhæng mellem online brugeranmeldelser og virksomheders image og dette 

speciale vil derfor undersøge denne forbindelse nærmere, ved at stille spørgsmålstegn ved 

hvordan brugeranmeldelserne påvirker virksomheders image. 

 

Specialets formål er at undersøge dette teoretisk uudforskede emne og via vores resultater 

forhåbentligt kunne yde et bidrag til videnskaben. I undersøgelsen vil vi præsentere en ny unik 

kombination af traditionel imagelitteratur og en omfattende dataindsamling, som kan forklare de 

dynamikker og processer der afgørende for hvordan den nye forbrugerrejse påvirker Nordeas 

image på Trustpilot.  

 
På baggrund af ovenstående indledning har vi defineret følgende problemformulering:  

 

Hvordan påvirker online brugeranmeldelser Nordeas image og på hvilken måde udfordrer de 

den traditionelle imagelitteratur? 

 

1. Hvorfor er platformen Trustpilot i stand til at påvirke Nordeas image? 

2. Hvilken rolle spiller de enkelte brugeranmeldelser for Nordeas image? 

3. Hvilke temaer i de enkelte brugeranmeldelser er afgørende for hvordan de påvirker 

Nordeas image? 
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1.2	  Læsevejledning	  
1	  -‐	  Introduktion	  

Det første kapitel introducerer emnet og giver en kort beskrivelse af vores motivation for det 

valgte problemfelt samt præsenterer specialets problemformulering. Derudover præsenteres 

henholdsvis Nordea, som er specialets casevirksomhed og hvis online brugeranmeldelser der er 

opgavens empiriske fundament og Trustpilot, som danner grundlag for det fænomen der er 

omdrejningspunkt i opgaven. Dermed sætter det indledende kapitel scenen for specialet og 

forklarer dets relevans.  

 

2	  –	  Videnskabsteori	  &	  Metode	  

Dette kapitel præsenterer først vores videnskabsteoretiske overvejelser, som er afgørende for 

hvordan vi har grebet undersøgelsen an. Derudover indeholder kapitlet en afklaring af opgavens 

metodiske fremgangsmåde samt en gennemgang af opgavens empiriske grundlag. Desuden 

indeholder kapitlet en beskrivelse af de områder vi har måtte afgrænse os fra, for at gøre 

opgaven fokuseret og dybdegående.  

 

3	  –	  Teoretisk	  fundament	  

I kapitel tre introducerer vi specialets teoretiske fundament i et review af konventionel 

imagelitteratur. Kapitlets formål er at klarlægge, hvordan image defineres, skabes og måles i 

traditionel forstand, for at kunne bruge dette som udgangspunkt for at undersøge hvordan online 

brugeranmeldelser påvirker og udfordrer disse betingelser.  

 

4	  –	  Analyse	  del	  1	  

Specialets første analysedel er bygget op af fire analyser og har til formål at besvare specialets 

to første underspørgsmål. De første to analyser skal svare på underspørgsmålet: Hvordan er 

Trustpilot i stand til at påvirke Nordeas image? De to næste analyser skal svare på 

underspørgsmålet: Hvilken rolle spiller de enkelte brugeranmeldelser for Nordeas image? De 

fire delanalyser opsummeres i kapitel 8, i en figur der illustrerer sammenhængen mellem de 

analyserede elementer, og på den måde foreslår et nyt framework, der kan forklare de processer 

og dynamikker, der er tilstede på Trustpilot og som er medvirkende til at skabe Nordeas image. 
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4.1	  –	  Hvad	  kendetegner	  platformen	  Trustpilot?	  	  

Dette er den første af de i alt fem analyser. I kapitlet undersøges Trustpilots karakteristika for at 

afklare hvordan platformen er opbygget, hvad det har af betydning for forbrugernes interaktion, 

herunder hvilken grad af tillid denne interaktion skaber mellem forbrugerne og Nordea.   

 

4.2	  –	  Forbrugernes	  nye	  magt	  	  

I dette afsnit analyserer vi, hvilken betydning platformen har for magtrelationen mellem Nordea 

og forbrugerne. Mere konkret undersøges hvordan forbrugernes magt kommer til udtryk via 

online brugeranmeldelser.  

 

4.3	  –	  Online	  brugeranmeldelser	  som	  fragment	  og	  helhed	  

I afsnittet undersøger vi, hvordan Nordeas online brugeranmeldelser er skabt på baggrund af 

forbrugerens møde med Nordea og hvordan Nordeas image påvirkes af en kontinuerlig 

vekselvirkning mellem brugeranmeldelserne og forbrugernes forforståelse, som tilsammen 

skaber et helhedsbillede af banken i forbrugernes øjne.  

 

4.4	  –	  Nordeas	  position	  i	  forhandlingen	  af	  deres	  image	  

I afsnittet analyserer vi hvordan Nordea, via respons på brugeranmeldelserne, selv indgår i 

forhandlingen af deres image på Trustpilot. 

 

4.5	  –	  Et	  nyt	  framework	  for	  imagedannelse	  på	  Trustpilot	  

I dette afsnit opsummeres de foregående analyser i en figur, der viser dynamikken mellem de 

analyserede elementer samt hvordan disse elementer skaber en ny tilgang til forståelse af, 

hvordan image skabes via online brugeranmeldelser på Trustpilot.  

 

5	  –	  Analyse	  del	  2	  	  

Den sidste del-analyse skal svare på specialets sidste underspørgsmål som lyder: Hvilke temaer i 

de enkelte brugeranmeldelser er afgørende for hvordan de påvirker Nordeas image? 
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5.1	  -‐	  Tendenser	  og	  mønstre	  i	  Nordeas	  brugeranmeldelser	  	  

På baggrund af figuren præsenteret i kapitel otte, foretager vi i dette kapitel en dybdegående 

empirisk analyse af Nordeas brugeranmeldelser og undersøger de temaer og tendenser, der 

kendetegner anmeldelserne. 

 

6	  –	  Diskussion	  

I kapitel seks lægger vi vægt på imagemåling med henblik på at diskutere, hvorvidt online 

brugeranmeldelser på Trustpilot kan erstatte og/eller supplere de traditionelle imagemålinger.  

 

7	  -‐	  Konklusion	  

Konklusionen besvarer specialets problemformulering i en sammenfatning af alle de 

væsentligste pointer og konklusioner vi har fundet frem til i specialet. 

Den nedadgående tendens for Nordeas image ses også, når forbrugere får ordet. På Trustpilot er 

Nordeas image helt i bund. Med de i alt 1.460 personer, der har anmeldt Nordea på Trustpilot 

har banken en gennemsnitslig score på blot 1.8 ud af 10 og rangerer dermed som den næst 

dårligste bank i Danmark ud af 53 banker (Trustpilot, Anmeldelser af Nordea Danmark, 2016).  

Da vi påbegyndte specialet, svarede Nordea ikke på nogen af deres online brugeranmeldelser, 

og på den måde var der  tale om envejskommunikation. Den 3. marts 2016 kunne vi dog 

observere hvordan Nordea skiftede strategi på Trustpilot og ikke kun påtog sig ansvaret for 

virksomhedsprofilen, men også begyndte at besvare gamle anmeldelser.  

 

Hvorfor	  har	  vi	  valgt	  Nordea	  som	  casevirksomhed?	  	  

Der er flere grunde til, at netop Nordea er en interessant virksomhed at undersøge i forhold til 

image. For det første spiller Nordea, som en af Danmarks største banker, en central rolle i vores 

samfund fordi økonomien og dens udvikling afhænger af bankernes eksistens og adfærd. 

Derudover har den finansielle sektor gennemgået en række imagekriser i forbindelse med den 

globale finanskrise som startede i 2008. Desuden er det relevant at beskæftige sig med en bank i 

et imageperspektiv, da det er et lovkrav, at alle mennesker skal være bankkunder (Nemkonto, 

Lovgrundlag, 2016). Mange forbrugere har derfor stiftet bekendtskab med en eller flere banker 

og har på denne baggrund en holdning til bankerne. Nordea udbyder produkter og serviceydelser 

der er afgørende for forbrugernes daglige liv og bankindustrien er for mange forbrugere en  
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1.3	  Præsentation	  af	  Nordea	  og	  Trustpilot	  
Følgende afsnit har til formål at introducere casevirksomheden Nordea. Dernæst vil vi redegøre 

for fænomenet online brugeranmeldelser, for at skabe en forståelse af hvorfor det er opstået og 

hvordan det påvirker forbrugeren. Afslutningsvist vil vi præsentere Trustpilot, som er den 

platform vi vil bruge som udgangspunkt for undersøgelsen af Nordeas brugeranmeldelser.  

1.3.1	  Hvem	  er	  Nordea?	  

Nordea er Nordens største bank. Banken opererer i 4 lande i Norden samt i 4 lande i den baltiske 

region. Banken har tæt på 11 millioner kunder, heriblandt 1,8 millioner kunder i Danmark alene 

(Nordea, Our Position, 2016). Nordeas eksistensgrundlag er en række fusioneringer af nordiske 

banker gennem tiden og Nordea har eksisteret i Danmark siden år 1820 (Nordea, Our History, 

2016). Nordeas identitet er baseret på deres mission ”Gør det muligt” og deres vision om at 

blive ”En fantastisk europæisk bank, som er anerkendt for dens medarbejdere og skaber værdi 

for dens kunder og shareholders” (Nordea People Policy, 2014). For at opnå dette, har Nordea 

tre kerneværdier som afspejler deres fokus: 

 

1. Positive kundeoplevelser  

2. Ét team i Nordea 

3. Det handler om mennesker 

(Nordea People Policy, 2014).  

 

Nordeas kerneværdier afspejler, at banken i høj grad ønsker at sætte kunden i fokus og skabe 

positive kundeoplevelser ud fra deres kunders ønsker og behov. Dette indikerer, at banken har 

en forbruger-orienteret tilgang til at drive forretning og at de sætter kunden i centrum. 

Kerneværdien ”Det handler om mennesker” indikerer, at det er Nordeas ansatte, der kan skabe 

en forskel for banken og på den måde opfordrer de personalet til at tage initiativ og sætte 

kunden i centrum. Nordea ser altså både kunderne og de ansatte som fundamentale og vigtige 

dele af deres forretning.  
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Nordeas image har historisk set ligget på et stabilt niveau og gik endda markant frem under 

finanskrisen, mens mange andre bankers image led massivt (Hansen J. C., 2015) (Jørgensen, 

2013). Mange analytikere påpeger, at Nordea har nået toppen og er på vej den anden vej igen.  

”Nordea er ikke længere finanssektorens duksedreng - kunder siver og bliver mere utilfredse. 

Ekspert peger på, at ledelsen ikke lytter til kunderne” (Iversen, 2015).  
 
Nordea	  på	  Trustpilot	  

Den nedadgående tendens for Nordeas image ses også, når forbrugere får ordet. På Trustpilot er 

Nordeas image helt i bund. Med de i alt 1.460 personer, der har anmeldt Nordea på Trustpilot 

har banken en gennemsnitslig score på blot 1.8 ud af 10 og rangerer dermed som den næst 

dårligste bank i Danmark ud af 53 banker (Trustpilot, Anmeldelser af Nordea Danmark, 2016).  

Da vi påbegyndte specialet, svarede Nordea ikke på nogen af deres online brugeranmeldelser, 

og på den måde var der  tale om envejskommunikation. Den 3. marts 2016 kunne vi dog 

observere hvordan Nordea skiftede strategi på Trustpilot og ikke kun påtog sig ansvaret for 

virksomhedsprofilen, men også begyndte at besvare gamle anmeldelser.  

 

Hvorfor	  har	  vi	  valgt	  Nordea	  som	  casevirksomhed?	  	  

Der er flere grunde til, at netop Nordea er en interessant virksomhed at undersøge i forhold til 

image. For det første spiller Nordea, som en af Danmarks største banker, en central rolle i vores 

samfund fordi økonomien og dens udvikling afhænger af bankernes eksistens og adfærd. 

Derudover har den finansielle sektor gennemgået en række imagekriser i forbindelse med den 

globale finanskrise som startede i 2008. Desuden er det relevant at beskæftige sig med en bank i 

et imageperspektiv, da det er et lovkrav, at alle mennesker skal være bankkunder (Nemkonto, 

Lovgrundlag, 2016). Mange forbrugere har derfor stiftet bekendtskab med en eller flere banker 

og har på denne baggrund en holdning til bankerne. Nordea udbyder produkter og serviceydelser 

der er afgørende for forbrugernes daglige liv og bankindustrien er for mange forbrugere en 

kompliceret størrelse. Dette tilsammen skaber incitament for forbrugerne til at søge råd og 

vejledning om bankerne og deres produkter (Litvin, Goldsmith, & Pan, 2008). 

 

I bankindustrien kan der altså argumenteres for, at online brugeranmeldelser spiller en særligt 

stor rolle på grund af den høje involveringsgrad, bankernes komplekse ydelser samt de mange 

overvejelser forbundet med skift af bank, optagelse af lån, pensionsopsparing og så videre.  
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1.3.2	  Præsentation	  af	  Trustpilot	  

Online	  brugeranmeldelser	  

Som Rishad Tobaccowala argumenterer for, er der sket en ændring i forbrugernes 

købsbeslutningsproces. Traditionelt set består købsbeslutningsprocessen af fem faser; 1) 

Problemidentifikation, som sker når forbrugeren anerkender et problem eller et behov og som 

kan sættes i gang af interne eller eksterne stimuli. 2) Informationssøgning, hvor forbrugeren 

søger efter information. 3) Evalueringer af alternativer, hvor forbrugeren sammenligner 

tilgængelige produkter og serviceydelser. 4) Beslutningstagen, hvor forbrugeren tager den 

endelige købsbeslutning. 5) Postkøbsadfærd, hvor forbrugeren evaluerer det købte som 

tilfredsstillende eller utilfredsstillende. (Kotler, Marketing Management, 2009).  

 

Ifølge Googles Managing Director of Sales, Jim Lecinski, er der som følge af online 

brugeranmeldelser kommet et nyt fokus i forhold til, hvordan Kotler beskriver 

købsbeslutningsprocessen, som illustreres i følgende model:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecinskis model har mange lighedstegn med Kotlers teori om forbrugernes 

købsbeslutningsproces. Dog peger Lecinski på, at der er opstået et nyt og vigtigt fokus, som han 

kalder Zero Moment Of Truth (ZMOT). ZMOT er stadiet, der ligger efter stimuli og før 

(Model 1 - Lecinski, 2011) 
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købsbeslutningen og befinder sig altså et sted mellem fase 2 og 3 i Kotlers traditionelle teori. 

ZMOT adskiller sig fra den traditionelle teori, ved at understrege øjeblikket efter forbrugeren er 

blevet stimuleret og før købet foretages. Dette er øjeblikket hvor forbrugeren tager sin 

tablet/PC/smartphone eller andet frem og begynder at søge efter og læse om det produkt eller 

den serviceydelse, som personen overvejer at prøve eller købe. Zero Moment of Truth er blevet 

endnu mere afgørende i den moderne forbrugers beslutningsproces og derfor afgørende for 

virksomhederne (Lecinski, 2011, s. 32). Som modellen ZMOT viser, bliver den sidste fase, 

nemlig købet, udgangspunkt for andre forbrugeres Zero Moment of Truth og på den måde ses 

der et mønster, da andre forbrugeres evalueringsproces bliver udgangspunktet for nye 

forbrugeres informationssøgning og evaluering af alternativer. 

 

Online brugeranmeldelser har til formål at give forbrugere af alverdens produkter og services 

mulighed for at dele deres købsoplevelser med hinanden samt at give feedback til 

virksomheden. Denne type anmeldelser findes i mange forskellige afskygninger, herunder på 

Facebook, på blogs og på dedikerede anmeldelsessites, såsom Trustpilot.  

 

Online brugeranmeldelser er et helt afgørende komponent for forbrugeren i en købssituation. 

Undersøgelser viser at 92% af alle forbrugere læser online brugeranmeldelser om en 

virksomhed, før de træffer en beslutning om at købe et produkt eller en service. Det ses også, at 

den kvantitative rating, altså det samlede antal af stjerner som anmelderne tilkendegiver på 

forbrugeranmeldelsessites, er det mest afgørende element i forbrugerens meningsdannelse i 

forhold til virksomheden. (Bright Local Consumer Review Survey, 2015). Derudover ses det, at 

87% af forbrugerne ikke engang overvejer at købe en service eller et produkt hos en virksomhed 

der har mindre end tre stjerner (Bright Local Consumer Review Survey, 2015). Disse tendenser 

understøttes også af en undersøgelse, foretaget af analyseinstituttet YouGov i 2014, som også 

påpeger betydningen af online brugeranmeldelser (YouGov Online Reviews, 2014).  

 

Hvad	  er	  Trustpilot?	  

Trustpilot er en platform, som giver forbrugere mulighed for at dele deres købsoplevelser med 

andre forbrugere ved at skrive offentlige brugeranmeldelser online. Trustpilots formål er, at 

bygge bro mellem forbrugere og virksomheder og de opfordrer til interaktion mellem parterne 

på deres platform. Ifølge Trustpilot selv, hjælper de forbrugere til at træffe bedre beslutninger 
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når de handler (Trustpilot, Business, 2016). Trustpilot blev grundlagt i Danmark i 2007 og har 

siden da fået enorm succes på det globale marked (Okkels, 2013). På få år er Trustpilot blevet 

den største webplatform i Europa og den indeholder anmeldelser af mere end 115.000 

virksomheder fordelt på 65 lande (Trustpilot, Business, 2016).  

 

Hvorfor	  Trustpilot?	  

En af grundene til, at mange bankkunder netop ender deres søgen efter vejledning på Trustpilot, 

kan skyldes at den populære søgemaskine, Google, leder forbrugerne til Trustpilot, hvis de søger 

råd og vejledning om valg af bank. Vi søgte efter ”banker anmeldelse” på Google og her ledte 

de to første resultater os direkte til Trustpilot, mens det tredje resultat henviste til den private 

hjemmeside www.finansielt.dk (Bilag 1). Denne hjemmeside behandler emner som 

privatøkonomi og investeringer og henviser igen de besøgende til at undersøge anmeldelserne af 

de forskellige banker på Trustpilot (Finansielt.dk, 2016). Dermed er Trustpilot et oplagt valg til 

undersøgelsen, da det kan antages, at mange forbrugere på den måde bliver ledt til Trustpilot, 

hvis de ønsker at undersøge banker nærmere.  

 

Hvordan	  fungerer	  sitet?	  

Sitet fungerer således, at forbrugeren logger ind og skriver navnet på den virksomhed han/hun 

gerne vil anmelde eller læse anmeldelser om. Forbrugeren opretter enten en ny bruger med sin 

e-mail eller logger på via sin profil på Facebook. Forbrugeren anmelder en virksomhed dels ved 

at angive et antal stjerner fra 1-5 som opsummeres i en samlet Trustscore og dels med en tekst, 

der uddyber antallet af stjerner tildelt. Sitet indeholder på den måde både en kvalitativ og en 

kvantitativ rating. På Trustpilots hjemmeside kan forbrugerne blive vejledt i, hvad de forskellige 

antal af stjerner hver især repræsenterer, hvilket fremgår af figuren på følgende side.  
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Alle virksomheder kan gratis oprette en profil og få adgang til at besvare deres kunders 

anmeldelser, samt invitere kunder til at lave anmeldelser (Vækstfonden, 2015). Hvis 

virksomheden vil være mere proaktiv i sit arbejde med anmeldelserne på Trustpilot, kan den 

vælge at betale for at få adgang til flere funktioner, herunder forskellige analyse- og 

automatiseringsværktøjer. Forbrugere kan anmelde en virksomhed, uanset om virksomheden har 

oprettet en profil på Trustpilot eller ej. Hvis ingen melder sig som ansvarlige for en virksomhed, 

vil forbrugere som besøger siden, blive spurgt om de ejer eller er ansvarlig for den pågældende 

virksomhed. Dette kan sende et signal om, at den virksomhed som ikke har taget ejerskab over 

sin profil, ikke er interesseret i at høre hvad deres kunder mener om dem eller indgå i dialog 

med kunderne. indtil den 3. marts 2016, hvor de oprettede en virksomhedsprofil og besvarede 

deres første anmeldelse var det netop tilfældet på Nordeas side på Trustpilot. 

 

Når virksomheden inviterer deres kunder til at anmelde dem på Trustpilot bliver der automatisk 

sendt en e-mailinvitation. Invitationen bliver sendt uafhængigt af, om kunden formodes at have 

haft en god eller en dårlig oplevelse. Alle kunder skal uden undtagelse inviteres på samme måde 

og på samme vilkår, til at skrive en anmeldelse. Disse invitationer kan ifølge Trustpilot 

medvirke til at øge antallet af anmeldelser om den pågældende virksomhed på både godt og ondt 

(Trustpilot, Hvad betyder bekræftet ordre, 2016).  

Figur 1 - Trustpilot, Afgiv stjerner, 2016 
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Trustpilot har opstillet en række brugerretningslinjer hvor det blandt andet fremgår, at 

platformen er forbeholdt anmeldelser, der knytter sig til en specifik oplevelse som en forbruger 

har haft med en virksomhed. Derudover er der en lang række andre regler, der omhandler 

diskriminering, sprogbrug mm. som skal sikre, en god tone på platformen.  

 

Den nedadgående tendens for Nordeas image ses også, når forbrugere får ordet. På Trustpilot er 

Nordeas image helt i bund. Med de i alt 1.460 personer, der har anmeldt Nordea på Trustpilot 

har banken en gennemsnitslig score på blot 1.8 ud af 10 og rangerer dermed som den næst 

dårligste bank i Danmark ud af 53 banker (Trustpilot, Anmeldelser af Nordea Danmark, 2016).  

Da vi påbegyndte specialet, svarede Nordea ikke på nogen af deres online brugeranmeldelser, 

og på den måde var der  tale om envejskommunikation. Den 3. marts 2016 kunne vi dog 

observere hvordan Nordea skiftede strategi på Trustpilot og ikke kun påtog sig ansvaret for 

virksomhedsprofilen, men også begyndte at besvare gamle anmeldelser.  

 

Hvorfor	  har	  vi	  valgt	  Nordea	  som	  casevirksomhed?	  	  

Der er flere grunde til, at netop Nordea er en interessant virksomhed at undersøge i forhold til 

image. For det første spiller Nordea, som en af Danmarks største banker, en central rolle i vores 

samfund fordi økonomien og dens udvikling afhænger af bankernes eksistens og adfærd. 

Derudover har den finansielle sektor gennemgået en række imagekriser i forbindelse med den 

globale finanskrise som startede i 2008. Desuden er det relevant at beskæftige sig med en bank i 

et imageperspektiv, da det er et lovkrav, at alle mennesker skal være bankkunder (Nemkonto, 

Lovgrundlag, 2016). Mange forbrugere har derfor stiftet bekendtskab med en eller flere banker 

og har på denne baggrund en holdning til bankerne. Nordea udbyder produkter og serviceydelser 

der er afgørende for forbrugernes daglige liv og bankindustrien er for mange forbrugere en  
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2	  Videnskabsteori	  og	  metode	  

2.1	  Videnskabsteoretiske	  overvejelser	  	  
I dette afsnit vil vi introducere de videnskabsteoretiske overvejelser vi har gjort os i forbindelse 

med specialet. Disse overvejelser danner rammen for vores tilgang til specialet og beskriver 

vores opfattelse af virkeligheden, som vil afspejle sig i alt fra valg af empiri og metode, til 

resultatet af vores undersøgelser. 

 

For at forklare hvad disse overvejelser betyder for specialet, vil vi introducere to begreber; 

ontologi og epistemologi. Ifølge professorer Sue L.T. McGregor og Jennifer A. Murname 

(2010), er ontologi det, der kendetegner virkeligheden og forklarer et perspektiv på 

virkeligheden: ”hvad er menneskets natur [...] hvordan træffer vi valg [...] hvordan kan 

virkeligheden vises, på en måde så den er forståelig” (McGregor & Murnane, 2010, s. 14). 

Ontologi kan altså forstås som et begreb, der omhandler de mest basale spørgsmål om livet og 

virkeligheden vi befinder os i. Epistemologi omhandler, hvordan viden produceres i denne 

virkelighed: ”hvad er viden og hvordan produceres den [...] og hvordan opstår viden”  

(McGregor & Murnane, 2010, s. 13). 

I afklaringen af vores videnskabsteoretiske standpunkt, stillede vi os selv spørgsmålet; Hvordan 

ser vi verdenen og hvordan produceres viden i denne verden? Med andre ord, hvad er vores 

ontologi og hvad er vores epistemologi i forhold til specialet?  

 

Vores ontologiske standpunkt og dermed den måde vi ser virkeligheden på, er social 

konstruktivistisk og vi påtager os derfor, som udgangspunkt, en socialkonstruktivistisk tilgang 

til undersøgelsesfeltet. Socialkonstruktivismen bygger på en grundlæggende antagelse om, at 

virkeligheden er et socialt konstrueret fænomen, der ikke eksisterer uafhængigt af individers 

italesættelse af den (Esmark, Laustsen, & Andersen, 2005, s. 16). I undersøgelsen af hvordan 

fænomenet online brugeranmeldelser udfordrer måden hvorpå vi definerer og skaber 

virksomheders image, erkender vi, at disse skal ses som en del af en socialt skabt virkelighed, da 

de udgøres af betydninger og fortolkninger skabt mellem individer. Image og imagedannelse er 

en del af den sociale virkelighed og kan ikke observeres uafhængigt af denne, men må betragtes 
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relativistisk. Vi opfatter med andre ord specialets mest centrale begreber - image og fænomenet 

online brugeranmeldelser - som socialt konstruerede fænomener, der kun eksisterer qua den 

sociale konstruktion deraf.  

 

Vores epistemologiske overvejelser, altså hvordan viden produceres i denne socialt konstruerede 

virkelighed, ses i vores tilgang til indsamlingen af empiri samt behandlingen af denne.  

Fortolkningen og vidensbehandlingen af vores empiri er hermeneutisk og vi supplerer dermed 

specialets socialkonstruktivistiske verdensbillede med en hermeneutisk epistemologi. Ifølge 

Lincoln og Guba har de to paradigmer mange grundlæggende værdier tilfælles og kan derfor 

oplagt supplere hinanden (Lincoln & Guba, 1994, s. 165). I et hermeneutisk øjemed er viden 

ikke noget der konstrueres gennem social interaktion mellem mennesker, men det er defineret 

af, hvordan vi som individer fortolker verden og dens sammenhæng (Thurén, 2008). Lige som 

hos socialkonstruktivismen fremgår det ikke af hermeneutikken, at der findes en objektiv 

sandhed, men at der findes mange fortolkningsmuligheder. Filosoffen Matin Heidegger forklarer 

hermeneutikken som ” [...] al forståelse sker ud fra og på et grundlag af en bestemt 

forforståelse” (Collin, 2003, s. 150). Den hermeneutiske metode er et analyseredskab, som kan 

illustreres ved den hermeneutiske cirkel. Den hermeneutiske cirkel er en forståelses- og 

fortolkningsproces, som viser hvordan man skal betragte enkeltdelene i lyset af helheden, for at 

forstå denne og at man omvendt må se helheden i lyset af de enkelte dele, for at forstå disse. 

Ifølge denne metode opstår der en vekselvirkning mellem del og helhed i en evigt kontinuerlig 

cirkel (Nygaard, 2012). Af flere årsager er dette paradigme særligt relevant for indsamlingen og 

analysen af empiri i dette speciale. For det første udgør den hermeneutiske fortolkningsproces 

en væsentlig del af specialets analyse, hvor netop vekselvirkningen mellem del og helhed indgår 

eksplicit. For det andet, er vi i vores analyse og fortolkning af datamaterialet påvirkede af vores 

egen forforståelse og vi arbejder således ud fra den hermeneutiske cirkel i vores speciale. 

Teoretisk læsning, research, læsning af tidsskrifter og artikler har ført os videre i den 

hermeneutiske cirkel, hvor vi har opnået en dybere forståelse for helheden og delene i relation til 

image og online brugeranmeldelserne på Trustpilot. 

 

Selvom vores videnskabsteoretiske ståsted er domineret af socialkonstruktivismen og 

hermeneutikken, som gør op med den positivistisk logisk-empiriske tilgang til verdenen, hvor 

man tror på at objektive sandheder findes, har opgaven alligevel nuancer der kan argumenteres 
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for at have positivistisk karakter. I positivismen spiller jagten på den endegyldige sandhed en 

central rolle og kommer oftest til udtryk i tal (Esmark, Laustsen, & Andersen, 2005, s. 10). 

Vores empiriske undersøgelse indeholder både kvalitativ og kvantitativ data. De kvantitative 

data består blandt andet af en optælling af online brugeranmeldelser på Trustpilot samt de tal, 

som ratings på Trustpilot består af. Denne optælling har resulteret i en række diagrammer, som 

illustrerer disse tal samt analysere mønstrer og sammenhænge i Nordeas online 

brugeranmeldelser. Disse såkaldte ’hårde data’ behandles ofte metodisk som en objektiv 

sandhed og hænger derfor oftest sammen med den positivistiske metode. Med positivismen 

ønskes det at skabe så sikker viden som muligt – gerne på baggrund af kvantitativ data (Thurén, 

2008, s. 24), som det til dels er tilfældet i dette speciale. Diagrammerne som fremtræder i 

analysen, repræsenterer et forsøg på at afspejle nogle sandheder i Nordeas online 

brugeranmeldelser. Dog kan tallene og deres betydningen ikke verificeres, da resultaterne 

afhænger af vores forforståelse, hvilket ellers er det grundlæggende postulat i positivismen 

(Esmark, Laustsen, & Andersen, 2005, s. 10). Vi er altså opmærksomme på, at de opstillede 

diagrammer eksisterer som en social konstruktion og er baseret på vores forforståelse. Vores 

kvalitative analyse af brugeranmeldelserne som metode til at danne os et overblik over 

anmeldelserne, understøttes altså ikke af den positivistiske tankegang. Dette kan ses som et 

paradoks, fordi det positivistiske paradigme netop er årsagen til, at vi overhovedet kan anvende 

den kvantitative metode. 

 

I specialet forsøger vi ikke at opnå en endegyldig sandhed, men at undersøge et socialt 

konstrueret fænomen med en hermeneutisk tilgang til analysen og vidensskabelsen. Sandheden 

opfattes i dette speciale derfor som en flygtig størrelse og er ikke som et succeskriterium i sig 

selv.  
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2.2	  Metodisk	  tilgang	  til	  indsamling	  og	  behandling	  af	  

empiri	  
I dette afsnit argumenterer vi for de metodiske valg vi har gjort i forbindelse med indsamling og 

behandling af vores empiriske materiale samt hvilken indflydelse de valg har for specialets 

analyser og konklusioner. Afsnittet har også til formål at skabe overblik over den primært 

anvendte empiri, som beskrives og diskuteres enkeltvist.  

 

Vores datamateriale består af både primær og sekundær empiri. Det er hovedsagligt kvalitativt, 

men har også kvantitative elementer. Kombinationen af disse to forskningsmetoder, der ellers 

adskiller sig fra hinanden, kaldes mixed-methods. Fordelen ved mixed-methods er, at den 

tillader et mix af videnskabelige paradigmer og metoder, som kan bidrage til en mere kompleks 

og dækkende analyse af datamaterialet (Brinkmann & Tanggaard, 2015a, s. 213). Årsagen til at 

dette mix af metoder er relevant for speciales undersøgelse er, at vi lægger os op ad forskellige 

videnskabsteoretiske paradigmer. Specialet søger altså ved hjælp af både den kvalitative og 

kvantitative metode at opnå mere viden, end det var muligt med blot én af metoderne. Dette 

opnås når teori, dataindsamling, analyser, metoder og fortolkning tilsammen skaber 

håndgribelige og meningsfulde relationer mellem de enkelte dele af specialet (Brinkmann & 

Tanggaard, 2015a).  

 

Den kvalitative metodes styrke er, at den åbner op for mere dybdegående undersøgelser af, 

hvordan bestemte fænomener opleves, forstås og udvikles (Brinkmann & Tanggaard, 2015b, s. 

213). Derfor er denne metode netop relevant i undersøgelsen af hvordan online 

brugeranmeldelser påvirker den måde hvorpå Nordeas image defineres, skabes og måles. 

Styrken ved at komplementere den kvalitative metode med den kvantitative er, at den gør det 

muligt at kortlægge tendenser og mønstre i det kvalitativt behandlede materiale og sammenligne 

dem indbyrdes (Brinkmann & Tanggaard, 2015b, s. 213), præcis som det ses i kapitel 5, hvor vi 

går i dybden med Nordeas brugeranmeldelser.  

 

Den primære empiri består dels af egenproducerede data, herunder en indholdsanalyse af 

Nordeas brugeranmeldelser på Trustpilot og dels af imageanalyser udarbejdet af forskellige 

analyseinstitutter. Den sekundære empiri består foruden relevante journalistiske og akademiske 
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artikler, af en amerikansk rapport omhandlende online brugeranmeldelsers indflydelse på 

forbrugeres adfærd. Empirien vil blive gennemgået i de følgende afsnit. 

 

2.2.1	  Indholdsanalyse:	  Indsamling,	  kondensering	  og	  kategorisering	  af	  

online	  brugeranmeldelser	  

Indholdsanalysen er foretaget i fem step, hvor vi i hvert step kommer dybere ned i materialet og 

undersøger det fra forskellige perspektiver. Indholdsanalysen skal bidrage til at skabe indblik i 

hvilke temaer Nordeas kunder lægger vægt på, når de skriver anmeldelser om Nordea på 

Trustpilot. Her menes ikke den intension der ligger til grund for anmeldelsen, men de temaer 

man kan læse og fortolke ud fra anmeldelsen. Årsagen til at vi har indsamlet netop denne type 

data er, at den består af autentiske eksempler på det fænomen (brugeranmeldelser), vi ønsker at 

afdække, til efterfølgende brug i analysen. Indholdsanalysens primære formål er at bidrage til at 

besvare det tredje underspørgsmål: hvilke temaer i de enkelte brugeranmeldelser er afgørende 

for hvordan de påvirker Nordeas image? 

 

I bearbejdningen af datamaterialet læner vi os særligt op af hermeneutikkens grundprincipper 

(jf. vores epistemologiske grundlag). Her arbejder vi ud fra den forudsætning, at vi som 

fortolkere af anmeldelserne ikke er i stand til at stå udenfor den forståelsesramme vi lever i og 

altså nødvendigvis fortolker dataene ud fra vores egen forforståelse. Med andre ord har vores 

egen forforståelse - Nordeas image og imagelitteratur generelt, Trustpilot som platform samt 

brugeranmeldelsers funktion og betydning - indflydelse på den måde vi har fortolket og afkodet 

anmeldelserne. Vi erkender også, at hvis kategoriseringen af datamateriale var foretaget af 

andre, kunne temaerne i brugeranmeldelserne være fortolket anderledes og dermed have givet et 

andet resultatet af undersøgelsen. 

 

Som første step i vores indholdsanalyse har vi foretaget en indsamling af de brugeranmeldelser, 

der er skrevet om Nordea på Trustpilot samt den Trustscore der er givet hver enkelt anmeldelse. 

På baggrund af Trustscoren opdelte vi anmeldelserne i positive og negative, hvor alle 

anmeldelser med stjerner fra 1-3 er vurderet som negative og anmeldelser med 4 eller 5 stjerner 

regnes for positive. Denne opdeling foretog vi med henblik på lettere at kunne skelne mellem 

positive og negative anmeldelser senere i analysen. Herefter startede vi helt konkret med at 
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indsamle alle Nordeas anmeldelser på Trustpilot fra den 26. August 2015 til den 22. Februar 

2016. Anmeldelserne strækker sig dermed over ca. seks måneder. I kvantitativ forstand kan 

datamaterialet ikke vurderes som værende repræsentativt, da indsamlingen af anmeldelser er 

begrænset til 58 anmeldelser. Vi har alligevel vurderet at indsamlingen af data trods det er 

tilstrækkelig til at kunne foretage en dybdegående kvalitativ analyse af materialet. Den 

kvalitative del af analysen er bærende og det forklarer omfanget af vores empiriindsamling. 

 

Vi kopierede alle de indsamlede anmeldelser over i et Excel-ark, uden på forhånd at have 

gennemlæst og analyseret anmeldelserne. Vi havde derfor som udgangspunkt ingen viden om, 

hvad anmeldelserne omhandlede. Ifølge Brinkmann og Tanggaard kan den metode har vi 

benyttet klassificeres som en ikke-indgribende metode, fordi vi indsamler noget der allerede 

eksisterer (Nordeas brugeranmeldelser på Trustpilot) og gør det til vores datamateriale, uden at 

påvirke det (Brinkmann & Tanggaard, 2015b, s. 206). Dette sikrer en høj grad af autenticitet i 

datamaterialet og giver os et virkelighedsnært udgangspunkt for analysen.  

 

I andet step gennemlæste vi anmeldelserne uden at lede efter særlige temaer eller mønstre, for 

at skabe forståelse for hvad de enkelte brugeranmeldelse omhandlede. Dernæst forkortede vi 

anmeldelserne til præcise sætninger, der opsummerede anmeldelsens vigtigste pointer, baseret 

på den enkelte anmelders egne formuleringer. Ifølge Kvale og Brinkmann (2009) er denne 

metode en kondensering, hvis formål er at strukturere og overskueliggøre et stort og kompliceret 

datamateriale (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 223-227). Metoden gør materialet lettere at arbejde 

videre med, ved at reducere de indsamlede materiales pointer (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 

223). Meningskondensering bliver ofte anvendt til analyser af interviews. Fordelen ved alligevel 

at anvende metoden på vores indsamlede materiale er, at vi som analytikere ikke er i ligeså stor 

fare for at mistolke det sagte. Ulempen er dog, at der i skriftsproget går nogle kropssproglige og 

stemmetekniske detaljer tabt, som ellers kunne være medvirkende til at skabe forståelse for 

anmeldelsen (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 47). Derfor skal vi være særligt påpasselige med at 

kondenseringen af brugeranmeldelserne på Trustpilot indeholder det anmelderen skriver, for at 

sikre, at den egentlige betydning fortsat er intakt.  
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Tabel 1 herunder viser et eksempel på en kondensering:  

Stjerner Dato Anmeldelse Kondensering 

1 06.12.15 Virkelig dårlig service fra Nordea 

Nørreport. Min søn på 15 skulle ha sit 

første betalingskort og det lykkedes aldrig 

selvom vi gjorde præcis hvad de bad om. 

Vi har været i banken 3 gange og aflevere 

dokumentation mm, men de kludrer i det 

hele tiden og nu er vi forsvundet ud af 

systemet. Virkelig dårlig oplevelse!!! 

Anmelderen har fået en 

dårlig service og har ikke 

fået det betalingskort, der 

var blevet lovet. 

Anmelderen mener, at 

Nordea har lavet fejl og 

kludrer med sagen.  

 

 

 

I tredje step arbejdede vi videre med kondenseringen og begyndte her at lede efter særlige 

mønstre og gennemgående temaer. Fremgangsmåden i kategoriseringen var, at vi gennemlæste 

de kondenserede anmeldelser en ad gangen. Ved hjælp af farvekoder identificerede vi herefter 

ord og sætninger hvorfra vi udledte en række temaer, som var gennemgående i anmeldelserne. 

Kategoriseringen har ifølge Kvale og Brinkmann til formål at give en systematisk 

begrebsliggørelse af de tekstpassager, vi identificerede i kondenseringen. Denne kategorisering 

medvirker til en yderligere reducering og strukturering af datamaterialet og har desuden den 

fordel, at den giver mulighed for en senere kvantificering (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 224). 

Kategoriseringen gør det muligt at lave en optælling af, hvor hyppigt bestemte temaer nævnes i 

anmeldelserne og på den måde afklare, om der er et mønster som vi senere kan anvende i 

undersøgelsen af, hvordan temaerne påvirker Nordeas image. 

 

Som tidligere nævnt spiller vores forforståelse en rolle i behandlingen og analysen af 

datamaterialet som gør, at vi afkoder nogle særlige ting i empirien, om vi vil det eller ej. Dette 

metodiske problem kan dog ifølge Kvale og Brinkmann afhjælpes med nogle hermeneutiske 

fortolkningsprincipper. Et særligt relevant princip for metoden i dette speciale er, at ”en tekst 

bør forstås ud fra sin egen referenceramme” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 223). I den 

forbindelse har vi taget højde for hvilke ”spørgsmål” og forventninger, som Trustpilot indirekte 

stiller til forbrugerne, da disse har en betydning for indholdet af brugeranmeldelserne 

(Trustpilot, Evaluate, 2016). Her gør vi det klart, at Trustpilot lægger op til, at forbrugeren deler 

Tabel 1 - Bilag 2 - nr. 22	  
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sin oplevelse med virksomheden i sin anmeldelse. På den måde forsøger Trustpilot at sætte 

nogle retningslinjer op for, hvad brugeranmeldelserne skal indeholde. Princippet om at forstå en 

tekst ud fra sin egen referenceramme hjælper os derfor til at fortolke anmeldelserne ud fra 

samme retningslinjer som forbrugerne. 

 

Et andet fortolkningsprincip der er relevant for metoden i dette speciale, er princippet om, at 

man bør ”eksplicitere sine forudsætninger og forsøge at blive bevidst om, hvordan bestemte 

formuleringer af et spørgsmål til en tekst allerede bestemmer, hvilke former for svar der er 

mulige” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 233). Helt konkret vil vi i arbejdet med kategoriseringen 

af anmeldelserne fortolke med henblik på at finde ud af hvilke temaer anmeldelserne omhandler, 

for at kunne undersøge hvordan disse temaer påvirker Nordeas image. Vi har ikke på forhånd 

besluttet at lede efter bestemte temaer, fordi vi ønsker at tage udgangspunkt i datamaterialet og 

derfor kategoriserer vi temaerne efterhånden som vi arbejder med materialet. Temaerne vi har 

identificeret er dermed ikke hentet fra hverken litteraturen eller andre imageanalyser. Dog er 

vores intention at svare på specialets problemformulering, hvorfor kategoriseringen i nogen grad 

et styret af denne samt af vores forforståelse om traditionel imagelitteratur og Nordeas image.  

 

Tabel 2 herunder viser et eksempel på en kategorisering af temaer: 

Kondensering  Kategorisering 

Anmelderen har fået en dårlig service og har 

ikke fået det betalingskort, der var blevet lovet. 

Anmelderen mener, at Nordea har lavet fejl og 

kludrer med sagen. 

Produkt Service 

 

Troværdighed 

 

 

 

I kategoriseringen nåede vi samlet set frem til fire forskellige temaer, hvoraf tre af dem ses i 

eksemplet ovenfor. Det sidste tema som ikke fremgår af tabellen er Rådgivning. Disse temaer 

har vi selv defineret på baggrund af en så åben læsning af anmeldelserne, som det 

hermeneutiske perspektiv tillader. Grunden til at vi har valgt denne åbne metode til analyse af 

materialet er, at vi gennem den unikke kombination af empiri og teori ønsker at udfordre den 

eksisterende litteratur om image og det ville derfor ikke være hensigtsmæssigt at definere 

temaerne med udgangspunkt i eksisterende litteratur. For at forstå vigtigheden af alle de temaer 

Tabel 2 - Bilag 2 - nr. 22	  
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som fremgår i analyserne og ikke blot at læse temaer inspireret af imagelitteratur eller allerede 

eksisterende imageanalyser, er det netop vigtigt at være åben overfor alle de temaer der fremgår 

i anmeldelserne. Det er de identificerede temaer, der efterfølgende vil blive genstand for 

yderligere analyse. Kategoriseringen af temaerne bekræftede, at antallet af indsamlede 

brugeranmeldelser var tilstrækkelige i forhold til den videre kvalitative analyse, idet der ikke 

fremkom nye temaer i den sidste halvdel af datamaterialet.  

 

I den tredje gennemlæsning lagde vi desuden mærke til, at der var forskel på, hvor detaljerede 

og specifikke anmeldelserne var i deres beskrivelser. Dette førte os til at lave en fjerde 

gennemlæsning, hvor denne forskel var i fokus.  

 

I fjerde step foretog vi derfor endnu en kategorisering af anmeldelserne, med henblik på at 

identificere henholdsvis specifikke eller generelle anmeldelser. De specifikke dækker over 

anmeldelser, hvor det er muligt at identificere at en helt konkret oplevelse med Nordea har 

ligget til grund for anmeldelsen, mens de generelle dækker over anmeldelser der er mere 

overordnede og som ikke refererer til en særlig og specifik oplevelse. Denne sondring laves med 

henblik på at forstå hvordan de to typer anmeldelser påvirker forbrugerne forskelligt.  

 

I både tredje og fjerde step bevægede vi os over i den kvantitative metode, hvor vi foretog en 

optælling af de temaer vi nåede frem til, for at se hvilke tendenser der kom til udtryk. 

Resultaterne af arbejdet med datamaterialet vil også gøres til genstand for mere omfattende 

analyse og fortolkning i forbindelse med undersøgelsen af hvilke temaer der udtrykkes af 

Nordeas kunder, når de skriver anmeldelser på Trustpilots platform. Denne kvantificering gjorde 

det muligt for os at udarbejde diagrammer i Excel, som kan give et endnu større overblik over 

de relevante tendenser og mønstre.  

 

Halvvejs inde i arbejdet med specialet begyndte Nordea, den 3. marts 2016, at respondere på 

deres brugeranmeldelser. De besvarede de aktuelle anmeldelser samt ældre anmeldelser tilbage 

til den 2. december 2015. For at kunne undersøge Nordeas respons på brugeranmeldelserne 

nærmere foretog vi senere et femte step i indholdsanalysen, hvor vi indsamlede Nordeas 

respons på de eksisterende anmeldelser i vores datamateriale. Disse relativt få besvarelser 

gennemlæste vi uden intentioner om at kategorisere dem yderligere, fordi vi ved første 
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gennemlæsning kunne danne os et overblik af indholdet i besvarelserne, da de er skrevet af de 

samme få personer og har relativt enslydende indhold. At Nordea begyndte at respondere på 

anmeldelserne, har betydning for analysen og vi har derfor baseret en delanalyse på denne nyligt 

opståede respons.  

 

2.2.2	  Analyseinstitutternes	  imagemålinger	  

Andet led i vores empiriindsamling består af research af eksisterende imageanalyser, der er 

foretaget af professionelle analyseinstitutter. Disse analyser er relevante for os at inddrage i 

specialet, fordi de repræsenterer en bestemt måde at måle og vurdere image på. De kan anses 

som et væsentligt sammenligningsgrundlag i forhold til hvordan Trustpilot kan siges at påvirke 

Nordeas image. Der findes en lang række analyseinstitutter som jævnligt udarbejder 

imageanalyser for og af forskellige virksomheder og brancher. I specialet har vi udvalgt to 

analyser fra henholdsvis YouGov og Voxmeter, dels som eksempler på hvordan image kan 

måles og dels som sammenligningsgrundlag for imagedannelsen på Trustpilot.  

 

YouGov er en international analyse- og konsulentorganisation som har specialiseret sig i 

indsamling af data fra internettet til brug i markeds- og interessentanalyser (YouGov, 2016a). 

Som en del af deres produktportefølje udbyder YouGov produktet Brandindex som er en daglig 

måling af danskernes opfattelse af en lang række brands, heriblandt danske banker (YouGov, 

2016b). Brandindex er et analyseværktøj som sælges til virksomheder, der er interesserede i at 

følge udviklingen i deres eget og deres konkurrenters image og analyserne er ikke tilgængelige 

for den almindelige forbruger. Analysen måler alt fra effekten af virksomhedens planlagte 

kommunikation til de eksterne påvirkningsfaktorer. Analysen bliver opdateret dagligt på 

baggrund af 200 interviews med forbrugere, som indgår YouGovs panel, der på nuværende 

tidspunkt tæller mere end 70.000 danskere (YouGov Panel, 2016). YouGovs Brandindex vil i 

specialet primært blive anvendt til at forstå hvordan virksomheders image traditionelt set 

opfattes og måles udenfor Trustpilots univers.  

 

Voxmeter er ligesom YouGov et professionelt analyseinstitut som skræddersyr analyser efter 

virksomhedernes behov (Voxmeter Om os, 2016). Derudover laver de også større 

brancheanalyser og den specifikke analyse som vi har valgt at inddrage i dette speciale, er en 

opgørelse over ”Danmarks bedste banker 2015” som er en årligt tilbagevendende analyse, 
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baseret på besvarelser fra 28.600 bankkunder. Analysen er baseret på respondenternes svar om 

forhold, der vedrører den bank de selv har størstedelen af deres bankengagement i. Inddragelse 

af analysen har til formål at give indsigt i hvilke temaer, der er afgørende for forbrugernes 

vurderinger af bankerne. Denne analyse vil vi kunne bruge til at se, hvorvidt der er en 

sammenhæng mellem de temaer, der fremgår af Voxmeter-analysen og de temaer, der er 

forekommer på Trustpilots platform (jf. vores indholdsanalyse af anmeldelser på Trustpilot). 

Dette kan vi bruge til at se, i hvor høj grad Trustpilot kan siges at måle virksomheder image som 

det opfattes i traditionel forstand. Denne sammenligning vil blive foretaget i diskussionsafsnittet 

i kapitel 6. Voxmeter-analysens resultater er udregnet på baggrund af 48 områder, hvor den 

enkelte kundes vurdering af vigtighed vægtes i den endelige score. De 6 områder, som af 

kunderne vurderes som værende mest afgørende for udfaldet af analysen er ”Rådgiveres fokus 

på salg”, ”Grad af kundekontakt”, ”Gennemsigtighed i forhold til pris”, ”Håndtering af 

kundeklager”, ”Kundeloyalitet – vil du anbefale banken til andre” og ”Teknologi”. Analysen er 

vedlagt i bilag 3.  

 

2.2.3	  Bright	  Local	  Consumer	  Review	  Survey	  	  

Bright Local Consumer Review Survey er en undersøgelse baseret på 2.354 amerikanske og 

canadiske respondenters besvarelser og er foretaget af virksomheden Bright Local, som er et 

online bureau, der forsker i online søgning og marketing. Undersøgelsens formål er at vise 

hvordan forbrugere på det amerikanske og canadiske marked læser og bruger online 

brugeranmeldelser, hvilken værdi de tillægger dem samt hvordan de påvirker deres 

købsintention, når de leder efter den rigtige virksomhed at handle med.  

 

Som sekundær empiri bidrager Bright Local Consumer Review Survey først og fremmest til at 

understøtte specialets relevans, fordi undersøgelsen viser, at online brugeranmeldelser har en 

stor indflydelse på forbrugernes adfærd og holdning til virksomheder. Bright Local Consumer 

Review Survey beskriver med andre ord vigtigheden af online brugeranmeldelser og deres 

faktiske indflydelse på forbrugernes købsintention.  

 

Undersøgelsen har været foretaget årligt siden 2010 og er udviklet på basis af spørgeskemaer. 

Som metode har spørgeskemaet både fordele og ulemper. En fordel er, at man med 

spørgeskemaet kan nå et bredt publikum og derved opnå en højere repræsentativitet end  
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eksempelvis ved enkeltmandsinterviews (Kristensen & Hussain, 2016, s. 191). Denne 

repræsentativitet er vigtig i forhold til specialets problemformulering, fordi problemfeltet netop 

er baseret på den tendens, som Bright Local Consumer Review Survey bekræfter.  

 

Vi har vurderet, at denne allerede eksisterende undersøgelse er tilstrækkelig til at belyse de 

spørgsmål, der er relevante i forbindelse med udformningen af specialets problemformulering. 

Selvom undersøgelsens respondenter afviger fra det marked vi undersøger i dette speciale, har vi 

ligeledes vurderet, at afvigelsen er af uvæsentlig betydning, da de danske og amerikanske 

forbrugere ligner hinanden på mange væsentlige parametre, herunder teknologiske muligheder 

og egenskaber (Citylab, 2015). Bright Local Consumer Review Survey er vedlagt i bilag 4.  

 

2.2.4	  Teoretiske	  modeller	  som	  udgangspunkt	  for	  analyse	  	  

Specialets teoretiske fundament bygger på et review af nogle af de traditionelle imageteorier, 

som alle har det til fælles, at de er illustreret i modeller. Ligeledes har vi på baggrund af de fire 

første analyser udarbejdet et nyt teoretisk framework, som har til formål at forklare og 

overskueliggøre komplekse processer og sammenhænge i analyserne. Denne brug af modeller 

har ifølge Heidi Hansen både fordele og ulemper (Hansen H. , 2014, s. 43). Fordelen er, at 

modellerne giver mulighed for at zoome ind på bestemte områder, som er nyttige når vi skal 

undersøge og beskrive hvordan brugeranmeldelserne påvirker Nordeas image. Ulempen er, at 

når vi zoomer ind på et område, er der automatisk andre områder som vi ikke fokusere på  

(Hansen H. , 2014, s. 43). Vi vurderer, at modellerne overordnet set er en god og læsevenlig 

måde at forklare og simplificere komplekse processer på.	   
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2.3	  Afgrænsning	  	  
I	  arbejdet	  med	  specialets	  problemformulering,	  har	  vi	  måtte	  afgrænse	  os	  fra	  områder	  og	  

perspektiver,	  for	  at	  indsnævre	  emnet	  og	  på	  den	  måde	  kunne	  udarbejde	  et	  fokuseret	  studie	  af	  

hvordan	  online	  brugeranmeldelser	  påvirker	  Nordeas	  image	  og	  udfordrer	  den	  traditionelle	  

imagelitteratur.	  I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  beskrive	  nærmere,	  hvad	  vi	  har	  afgrænset	  os	  fra.	  

	  

Specialet	  omhandler	  Nordeas	  image	  på	  Trustpilot	  og	  med	  denne	  indsnævring	  af	  problemfeltet	  har	  

vi	  allerede	  afgrænset	  os	  fra	  at	  undersøge,	  hvordan	  fænomenet	  brugeranmeldelser	  påvirker	  andre	  

virksomheders	  image	  samt	  hvordan	  image	  defineres,	  skabes	  og	  måles	  på	  andre	  platforme.	  	  

	  

Igennem	  de	  seneste	  år	  har	  der	  været	  adskillige	  artikler	  i	  de	  danske	  nyhedsmedier	  som	  kritiserer	  

brugeranmeldelsessites	  for	  at	  vildlede	  forbrugere	  med	  skjulte	  negative	  anmeldelser,	  falske	  

positive	  anmeldelser	  og	  anden	  systematisk	  snyd.	  Denne	  problematik	  er	  selvfølgelig	  relevant	  i	  

forhold	  til	  Nordeas	  image	  på	  Trustpilot	  for	  hvis	  der	  ikke	  er	  tillid	  til	  brugeranmeldelserne,	  vil	  det	  

mindske	  undersøgelsens	  relevans.	  En	  undersøgelse	  foretaget	  af	  YouGov	  viser	  imidlertid,	  at	  78%	  af	  

de	  danske	  forbrugere	  stoler	  på	  anmeldelserne,	  uanset	  om	  de	  er	  positive	  eller	  negative	  (Safe	  on	  

NET,	  Hvorfor,	  2016).	  Derfor	  finder	  vi	  det	  forsvarligt	  at	  afgrænse	  os	  fra	  diskussion	  af	  den	  kritik	  der	  

er	  af	  platformen.	  	  

	  

I	  relation	  til	  image	  har	  vi	  valgt	  kun	  at	  undersøge	  hvordan	  forbrugerne	  forholder	  sig	  til	  Nordeas	  

image	  og	  dermed	  afgrænser	  vi	  os	  fra	  at	  behandle	  alle	  andre	  interessenter,	  der	  også	  har	  en	  

opfattelse	  af	  Nordeas	  image.	  Det	  gør	  vi,	  fordi	  forbrugerne	  er	  de	  interessenter,	  der	  primært	  er	  

afsendere	  og	  modtagere	  af	  online	  brugeranmeldelser,	  hvorfor	  forbrugernes	  holdning	  er	  mest	  

relevant	  i	  besvarelsen	  af	  specialets	  problemformulering.	  I	  forlængelse	  af	  dette	  afgrænser	  vi	  os	  

ligeledes	  fra	  at	  undersøge	  hvorfor	  forbrugerne	  i	  første	  omgang	  skriver	  anmeldelserne.	  I	  stedet	  

fokuserer	  vi	  på	  hvordan	  det	  påvirker	  forbrugernes	  holdning	  til	  Nordea,	  når	  de	  læser	  

brugeranmeldelserne	  og	  den	  samlede	  Trustscore.	  	  

	  

Afslutningsvist	  vil	  vi	  understrege,	  at	  vi	  undersøger	  hvordan	  image	  påvirkes	  af	  online	  

brugeranmeldelser	  indenfor	  Trustpilots	  rammer.	  Vi	  anerkender	  derfor	  selvfølgelig,	  at	  der	  er	  

mange	  andre	  forhold	  der	  spiller	  ind	  på	  udviklingen	  af	  virksomheders	  image	  og	  at	  Trustpilot	  blot	  er	  

ét	  af	  mange	  parametre,	  der	  påvirker	  virksomheders	  image.	  Eksempelvis	  har	  medierne	  en	  stor	  

indflydelse	  på	  Nordeas	  image,	  som	  stadig	  er	  under	  pres	  på	  grund	  af	  de	  nylige	  anklager	  om	  

relationer	  til	  virksomheder	  som	  bedriver	  skattely	  i	  Panama	  (Mortensen,	  2016).	  
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3	  Teoretisk	  fundament	  	  
 

I det følgende kapitel vil vi klarlægge hvordan eksisterende litteratur forholder sig til 

imagebegrebet, herunder hvordan det defineres, skabes og måles. Dette gøres for at opnå indsigt 

i hvilke parametre der ifølge litteraturen påvirker virksomheders image og på den baggrund 

kunne undersøge, hvordan og i hvor høj grad, der er en sammenhæng mellem disse traditionelle 

imageparametre og brugeranmeldelser på Trustpilot. 

 

Først og fremmest finder vi det nødvendigt at afklare hvordan vi i dette speciale forholder os til 

omdømmebegrebet, som teoretisk set er nært beslægtet med imagebegrebet. Ifølge Thøger og 

Morsing benyttes de to begreber ofte synonymt (Christensen & Morsing, 2008, s. 67) og den 

generelt accepterede definition er, at begge begreber dækker over eksterne interessenters 

holdning til virksomheden (Nguyen & LeBlanc, 2001, s. 229).  

 

I flere studier bliver begreberne dog behandlet separat. Forskellen ligger i, at hvor image er 

forbrugernes syn på virksomheden, er omdømme graden af troværdighed (eller mangel på 

samme) som virksomheden viser forbrugeren ved at imødekomme hans/hendes forventninger til 

pris, kvalitet, service osv. Omdømmet kan altså siges at være baseret på mere specifikke 

handlinger fra virksomhedens side end imaget (Nguyen & LeBlanc, 2001, s. 229-230). Franklin 

(1984) argumenterer for, at omdømme er det mere langsigtede output af arbejdet med 

virksomhedens image, der modsat kan beskrives som en her-og-nu fortolkning af virksomheden. 

Desuden kan det tilføjes, at arbejdet med virksomhedens image er mere komplekst og 

uhåndgribeligt end omdømmet og at opbygningen af et image kræver et højere niveau af 

abstraktion og desuden er sværere at måle (Nguyen & LeBlanc, 2001, s. 230).  

 

I dette speciale har vi valgt ikke at skelne mellem de to begreber, netop fordi de ofte benyttes 

synonymt og derfor ikke adskilles i den gængse imagelitteratur. I relation til specialets case ses 

det at litteratur som omhandler omdømme kan bruges til at sige noget om image fordi begge 

begreber i sidste ende beskæftiger sig med, hvordan omverdenen ser virksomheden. 

At skelne mellem begreberne, ville desuden tilføre en dimension til opgaven, som ikke er 

relevant og som potentielt kunne fjerne fokus fra specialets egentlige problemstilling. Derfor 
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læner vi os op af den definition, der beskriver image og omdømme som begreber, der begge 

omhandler omverdens opfattelse af virksomheden. Vi vil i specialet anvende begrebet image, 

uanset om der i den originale litteratur tales om image eller omdømme.  

 

3.1	  Hvordan	  defineres	  image?	  

I den eksisterende imagelitteratur findes adskillige definitioner af imagebegrebet. I dette 

speciale beskæftiger vi os med den type image, der beskriver virksomhedens samlede 

overordnede profil også kaldet corporate image.  

 

Ifølge Dowling er en virksomheds image defineret af interessenters holdning til en virksomhed 

og han argumenterer desuden for, at imagedannelsen er en automatisk proces der sker, når den 

pågældende interessent møder virksomheden, enten direkte eller via dens markedsføring 

(Dowling, 1986, s. 109). Cornelissen definerer image som værende en interessents opfattelse af 

virksomhedens identitet og interessentens egne fortolkninger af virksomhedens forskellige 

egenskaber (Cornelissen J. , 2000, s. 120). Kotler argumenterer for, at et image er den opfattelse, 

som forbrugeren har, i sin egen bevidsthed, af en virksomheds produkt, service, kvalitet, pris og 

så videre. (Kotler & Barich, 1991, s. 94).   

 

Fælles for disse og de fleste andre definitioner af image er, at begrebet beskrives som et individs 

eller en gruppes subjektive holdning til en virksomhed og ikke som et udtryk for en objektiv 

sandhed, om de samlede interessenters holdning til virksomheden. I forlængelse af de 

forskellige definitioner argumenterer Nelson for, at interessenternes holdning til virksomheden, 

virksomhedens image, kan påvirkes (Nelson, 1962, s. 68). Her indikeres det, at virksomheder 

aktivt kan forsøge at påvirke deres eget image og dermed deres interessenters holdning til 

virksomheden for på den måde at påvirke deres adfærd i en retning, der er hensigtsmæssig for 

virksomheden (Nelson, 1962). Virksomhedens mulighed for indflydelse på forbrugernes adfærd 

er ifølge Cornelissen en helt essentiel del af imagebegrebet og han understreger, at opnåelsen af 

et stærkt image ikke må blive et isoleret mål i sig selv men at det i højere grad skal betragtes 

som et middel til at ændre adfærden hos virksomhedens interessenter (køb af produkter, 

villighed til at investere eller til at tage et job i virksomheden). Derfor må image opfattes som 

afgørende og definerede for virksomhedens eksistens (Cornelissen J. , 2000, s. 119).  
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Ifølge Cornelissen (2014) har et stærkt image en lang række strategiske og konkurrencemæssige 

fordele for en virksomhed. For det første hjælper et stærkt image virksomheden med at blive set 

og genkendt af interessenter. For det andet kan et stærkt image medvirke til at øge 

virksomhedens salg og markedsandele. Og til sidst vil et konsistent og strømlignet image hjælpe 

virksomheden til at undgå at fremstå utroværdig ved at sige noget i én situation og noget andet i 

en anden situation (Cornelissen J. , 2014, s. 64-65).  

 

3.2	  Hvordan	  opbygges	  et	  image?	  	  

En af de første modeller der blev udarbejdet til håndtering af virksomheders image er skabt af 

Birkigt og Stadler (Birkigt & Stadler, 1986). Modellen tager udgangspunkt i virksomheders 

identitet som ifølge deres teori består af følgende tre elementer: 1) symboler, som består af 

virksomhedens visuelle udtryk, som eksempelvis logo og hjemmeside, 2) kommunikation, der 

defineres som al virksomhedens planlagte kommunikation og 3) adfærd, der beskrives som alle 

medarbejderes adfærd der direkte eller indirekte efterlader et indtryk hos interessenterne 

(Cornelissen, 2014, s. 65).  

Model 2 - Birkigt & Stadler (1986) 
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Ifølge Birkigt og Stadler er det gennem disse tre elementer at virksomheden udtrykker og 

kommunikerer sin identitet og der er en klar og direkte sammenhæng mellem den identitet 

virksomheden udtrykker og den opfattelse interessenterne har af virksomheden, altså 

virksomhedens image (Cornelissen J. , 2014, s. 65-66). Ligeledes bygger modellen udelukkende 

på faktorer som kan kontrolleres af virksomheden selv.  

 

Denne tilgang til imagedannelse kritiseres af Cornelissen, som argumenterer for, at den 

virksomhedsorienterede, lineære struktur ikke tager højde for, at image i høj grad dannes ud fra 

faktorer, som virksomheden ikke selv er i stand til at kontrollere. Ifølge Cornelissen lægger 

denne tilgang til imagedannelse, for stor vægt på de planlagte strategier og 

kommunikationstiltag og som svar på sin egen kritik, har han udarbejdet en ny ”modtager-

centreret model”, hvor de traditionelle faktorer symboler, planlagt kommunikation og adfærd 

(corporate communication), blot er én ud af fire forhold, der påvirker interessenters opfattelse 

og holdning til virksomheden (Cornelissen J. , 2000, s. 120-121).  

 

 
 

 

 

De tre nye forhold der indgår i modellen er 1) intra-personel, som består af interessentens 

tidligere erfaringer med virksomheden, 2) interpersonel Word Of Mouth, som involverer 

Model 3 – Cornelissen – New model of corporate communication: 
Interactivity and multiple message sources (2000) 
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interessenters indbyrdes kommunikation om virksomheden og 3) anden kommunikation som 

består af konkurrerende virksomheder og relaterede branchers planlagte kommunikation samt 

nyhedsmediers dækning af virksomheden eller forhold relateret til virksomheden (Cornelissen J. 

, 2000, s. 121-122). Ingen af disse nye forhold er i virksomhedens direkte kontrol.  

 

Med dette nyere perspektiv på imagedannelse understreger Cornelissen, at en virksomheds 

image dannes på baggrund af de mange forskellige kommunikationsforhold, som 

virksomhedens interessenter bliver mødt med. Han argumenterer desuden for, at 

imagedannelsen sker i interaktion mellem interessenten og den kommunikation som 

virksomheden møder sine interessenter med. Modellen indikerer også, at imagedannelsen er en 

kontinuerlig proces, der kan ændres og påvirkes af ny kommunikation og at interessenternes 

tidligere erfaringer hele tiden danner et nyt udgangspunkt for at skabe en holdning til 

virksomhedens image (Cornelissen J. , 2000, s. 122).  

 

Hvor Birkigt og Stadlers model fokuserer på forhold der ligger inden for virksomhedens kontrol, 

tager Cornelissens modtager-centrerede model fat på interaktionen mellem virksomhed og 

interessenter i forhold til imagedannelse. Som supplement til Cornelissens modtager-centrede 

model, finder vi det relevant og nyttigt at medtage endnu en model som tager 

interaktionsperspektivet til det næste niveau. Denne model kaldes kommunikationstrekanten og 

er en videreudvikling af Bordum og Hansens imagetrekant (2005).  

 

Imagetrekanten illustrerer at ”en organisation skal ses i samspil mellem identitet, profil og 

image” (Hansen H. , 2014, s. 39) Her forstås 1) identitet som virksomhedens sande jeg (hvad 

den sælger, hvad er dens historik) 2) profil som den måde, hvorpå virksomheden gennem deres 

planlagte kommunikation forsøger at fremstille sig selv og 3) image, som den måde andre 

opfatter organisationen på. Modellen antager, ligesom Cornelissen, at image i høj grad er 

modtagerorienteret og at virksomheden ikke kan arbejde direkte med sit image men derimod 

med identitet og profil, som er de to faktorer, der tilsammen danner image (Hansen H. , 2014, s. 

39).  
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Denne model kan i store træk sammenlignes med Birkigt og Stadlers lineære tilgang til 

imagedannelse. Der hvor den adskiller sig, er i anerkendelsen af, at der kan opstå 

uoverensstemmelser mellem de tre tilstedeværende faktorer og dermed et imagegab, 

kommunikationsgab eller et sandheds- og troværdighedsgab. Det er virksomhedens mål at sikre 

overensstemmelse mellem de tre faktorer, så de på den måde kan arbejde målrettet for, at deres 

interessenter opfatter dem på samme måde som de selv gør og gerne vil opfattes på (Hansen H. , 

2014, s. 40). Imagetrekanten lægger sig tæt op ad Hatch og Schultz Toolkit (2001) som ligeledes 

har til formål at identificere forholdet og potentielle uoverensstemmelser mellem virksomhedens 

identitet (kultur), profil (vision) og image.   

 

En videreudvikling af imagetrekanten har resulteret i det Heidi Hansen (2014) kalder 

kommunikationstrekanten. Hun argumenterer for, at kommunikationstrekanten kan give et mere 

holistisk syn på organisationskommunikation og dermed se virksomhedens kommunikation som 

en helhed. Selvom kommunikationstrekanten oprindeligt er udviklet til at skabe overblik over 

samspillet mellem virksomhedens mange forskellige kommunikationsprocesser, så vil vi 

Model 4 – Imagetrekanten - Bordum & Hansen (2005) 
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argumentere for, at den har nogle vigtige elementer som kan anvendes i forståelsen af, hvordan 

imagedannelse bliver påvirket af online brugeranmeldelser.  

 

	  
           Model 5 - Kommunikationstrekanten - Hansen (2014) 

 

Kommunikationstrekantens hjørner består af 1) identitet, som viser hvad virksomheden faktisk 

er, 2) imageønske, som er det virksomheden siger om sig selv og 3) etos, som er omverdenens 

afkodning af det virksomheden siger om sig selv samt omverdenens konkrete erfaringer med 

virksomheden (Hansen H. , 2014, s. 44). På mange måder ligner den altså Bordum og Hansens 

imagetrekant (2005), men den vigtige forskel, i forhold til imagebegrebet, ligger i modellens 

eksplicitte inddragelse af gensidig feedback mellem virksomheden og dens omverden som 

tilsammen skaber en forhandling af virksomheden image.  

 

Pilen mellem Ethos og Identitet symboliserer, at omverdenen fungerer som et spejl og at  

virksomhedens identitet og image er til konstant forhandling (Hansen H. , 2014, s. 60). Et 

eksempel på en sådan forhandling kan ses i online brugeranmeldelser, som er forbrugernes 
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feedback til virksomheden, på baggrund af deres konkrete erfaringer med virksomheden. 

Derudover illustrerer pilen at Etos ikke kun påvirkes af den planlagte kommunikation, men også 

og måske i højere grad, er påvirket af forbrugeres konkrete erfaringer (Hansen H. , 2014, s. 64). 

 

Konkrete	  imageopbyggende	  parametre	  

Eksisterende litteratur foreslår, foruden de parametre der implicit indgår i de forskellige 

modeller gennemgået ovenfor, også nogle andre helt konkrete parametre der er afgørende for, 

hvordan et image opbygges. I dette review har vi udvalgt supplerende parametre, som vi 

vurderer til at have særlig relevans i forhold til at undersøge imagedannelse i lyset af online 

brugeranmeldelser.  

 

Feedback: I tråd med kommunikationstrekanten, argumenterer Gray og Balmer også for, at 

feedback er et vigtigt parameter for virksomheders imagedannelse. Virksomheden har brug for 

feedback fra dens omverden, for at kunne tilpasse sig dens forventninger og på den måde styrke 

sit image. De argumenterer for, at feedbacken ideelt set skal være kontinuerlig og de foreslår, at 

man helt konkret samler input omhandlende interessenternes holdning til virksomheden, fra de 

af virksomhedens medarbejdere, der ofte interagerer med de forskellige interessenter. Det er så 

virksomhedens opgave af modificere og tilpasse sin kommunikation og adfærd efter disse input 

(Gray & Balmer, 1998, s. 700-701).    

 

Troværdighed: Flyvholm og Isakson (2008) argumenterer for, at troværdighed er et væsentligt 

parameter i virksomheders imageopbygning. Troværdighed er særligt vigtigt i bankindustrien 

hvor kunderne ofte indgår i komplekse økonomiske relationer med høj grad af involvering 

(Flyvholm & Isakson, 2008, s. 366). I relation til virksomheders image, defineres troværdighed 

som den tillid forbrugeren har til virksomheden i en købssituation præget af usikkerhed. Denne 

tillid skabes af en forventning om, at banken vil levere et produkt eller serviceydelse af en 

kvalitet som lever op til kundens erfaringer fra lignende situationer. Sichmann argumenterer for, 

at hvis forbrugeren stoler på en virksomhed, så er der større chance for, at forbrugeren skaber 

sig en positiv holdning til virksomheden og ligeledes en større chance for, at forbrugeren er 

villig til at dele deres erfaringer med virksomheden via Word of Mouth og via online 

brugeranmeldelser. (Sichtmann, 2007, s. 1001). Derudover er en høj grad af troværdighed til en 

virksomhed medvirkende til at reducere den sociale risiko, der er forbundet med anbefalinger fra 
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forbrugeren (Kazi, 2009, s. 46). Dog vil en forbruger kun stole på en virksomhed, hvis han/hun 

er overbevist om, at virksomheden er kompetent nok til at opfylde forbrugerens krav 

(Sichtmann, 2007, s. 1002-1003).  

 

Service: Ifølge Gray and Balmer skabes forbrugernes holdning til virksomheder i høj grad på 

baggrund af interaktion med virksomhedens medarbejdere (Gray & Balmer, 1998, s. 700). Dette 

gør sig i særdeleshed gældende, hvis virksomheden helt eller delvist beskæftiger sig med service 

og service dermed er afgørende for kundernes tilfredshed og deres samlede holdning til 

virksomheden. Også Kazi argumenterer for, at medarbejdere spiller en stor rolle i 

virksomhedens imagedannelse og at et tydeligt og stærkt link mellem medarbejdere og 

forbrugere er fundamentet for at kunne opbygge og fastholde et stærkt image. Han understreger 

desuden vigtigheden i, at der skabes en konsistens i medarbejdernes adfærd i mødet med deres 

kunder, fordi medarbejderne udgør virksomhedens ansigt udadtil (Kazi, 2009, s. 44). Forbrugere 

vil ifølge Kazi associere sig med de mennesker, der repræsenterer virksomheden og ikke blot 

virksomheden selv.  

 

3.3	  Hvordan	  måles	  et	  image?	  

I den ovenstående litteraturgennemgang er det tydeligt, at imagebegrebet i teorien betragtes som 

en relativt subjektiv størrelse og dermed den enkeltes opfattelse af en virksomhed der definerer 

en virksomheds image. For at kunne måle og på den måde sammenligne og evaluere 

virksomheders image, har man ifølge Dowling (1988) brug for en metode som kan håndtere 

kvalitative værdier. Metoden skal eksempelvis kunne håndtere holdninger og meninger som kan 

forklare den proces, der transformerer de værdier om til en virksomheds image (Dowling, 1988, 

s. 27). I teorien bliver imagemålinger foretaget ved hjælp af forskellige typer af 

forskningsmetoder, herunder ustrukturerede interviews, en-til-en-interviews og 

fokusgruppeinterviews  med flere (Dowling, 1988, s. 29). Dataindsamlingen kan enten baseres 

på fastlagte parametre som kommunikation, arbejdsmiljø, ledelse og finansiel performance eller 

også kan identifikationen af de relevante parametre være en del af dataindsamlingen, hvor 

respondenterne via deres svar definerer relevante parametre.   

 

Det er en tidskrævende og omkostningsfuld proces at måle virksomheders image og derfor er 

det ofte etablerede analyseinstitutter der udarbejder imageanalyserne i praksis. Eksempler på 
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sådanne analyse er Voxmeter-analysen og YouGovs Brandindex der også indgår som en del af 

vores empiriske datamateriale. Virksomheder der er interesserede i at vide hvordan deres image 

udvikler sig, kan købe adgang til analysen. På den måde kan virksomheden hele tiden følge 

udviklingen i deres image og virksomheden har dermed mulighed for at reagere hurtigt, hvis 

bestemte forhold skaber udslag i imaget. Ligeledes kan virksomhederne få information om hvor 

de er placeret i forhold til konkurrerende virksomheder, hvilket kan afspejle deres position og 

popularitet i det erhvervsøkonomiske landskab. 

 

Christensen og Morsing argumenterer for, at denne type analyse ofte bruges af virksomheders 

ledere som et redskab der både viser konkrete resultater der kan bruges til at skabe forbedringer 

på specifikke parametre samt til at underbygge kulturen og arbejdsglæden internt i 

virksomheden. Analyserne kan dermed være med til at bekræfte ledelsen i deres strategiske 

indsatser og ligeledes bekræfte de ansatte i, at de arbejder i en virksomhed som de kan være 

stolte over og som andre syntes godt om. Derudover kan analyseinstitutterne og diverse 

konsulentfirmaer siges at have en økonomisk interesse i at udarbejde analyserne, da det ofte er 

en del af deres kerneforretning at hjælpe med at forbedre resultaterne af sådanne typer analyser 

(Christensen & Morsing, 2008, s. 70-71). 

 

Selvom analyserne er baseret på forbrugernes holdninger, har forbrugere ikke direkte adgang til 

at se andet fra eksempelvis YouGov-analysen end de uddrag af analyserne, der med jævne 

mellemrum bliver gengivet i medierne. Vox-meter analysen er tilgængelig for alle, men det er 

ikke sandsynligt, at den bliver brugt som et konkret redskab til at vælge hvilken bank 

forbrugerne vil gøre forretning med, da analysen indgår som en del af en større rapport, der 

består af fagligt komplicerede modeller og som ikke går i dybden med de enkelte 

analyseresultater. Forbrugerne har eksempelvis ikke mulighed for at få uddybet hvorfor en 

bestemt bank har scoret en dårlig rating på parameteret kundekonktakt. Med andre ord kan der 

argumenteres for, at forbrugerne ikke har nogen pendant til fagfolkenes imageanalyser som kan 

fortælle dem om hvordan andre forbrugere opfatter virksomheder.  
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4	  Analyse	  del	  1	  
 

I specialets første analysedel indgår i alt fire analyser som tilsammen opsummeres i en figur i 

kapitel 4.5 der foreslår et nyt framework for online imagedannelse. 

4.1	  Hvad	  kendetegner	  platformen	  Trustpilot?	  
I specialets første analyse ser vi nærmere på platformen Trustpilot og undersøger hvilke 

mekanismer og karakteristika der gør sig gældende på platformen. Dette gør vi med henblik på 

at afklare hvad der gør platformen og dens indhold i stand til at have indflydelse på Nordeas 

image.  

 

4.1.1	  En	  teoretisk	  definition	  af	  platformen	  

Electronic	  Word-‐of-‐Mouse	  

Set fra et teoretisk perspektiv kan online brugeranmeldelser på Trustpilot defineres og forklares 

ved hjælp af forskellige teoretiske begreber. Først og fremmest kan de defineres som en del af 

begrebet Electronic Word-of-Mouse (eWOM). Hennig-Thurau et al. definerer nemlig eWOM 

som “any positive or negative statement made by potential, actual, or former customers about a 

product or company which is made available to multitude of the people and institutes via the 

Internet” (Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh, & Gremler, 2004, s. 39). Det er netop offentligt 

tilgængelige ”udtalelser/anmeldelser” om produkter eller virksomheder fra nuværende, 

potentielle eller tidligere forbrugere, der er omdrejningspunktet på platformen Trustpilot.  

 

Det traditionelle begreb Word-of-Mouth der beskæftiger sig med hvordan forbrugere vælger 

brands og produkter på baggrund af real-time, verbal kommunikationen mellem få forbrugerne 

(Chesebro, McMahan, & Russett, 2014, s. 157). Til forskel kan eWOM siges at tilføre en digital 

dimension til begrebet som giver det en endnu vigtigere og større rolle i forhold til forbrugernes 

holdninger og adfærd.  

 

Dels fordi det bredes ud til et ubegrænset antal modtagere på en one-to-world platform (Steffes 

& Burgee, 2009, s. 43) og dels fordi denne kommunikation for altid vil være at finde på 
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internettet, som det her understreges af Lecinski: ”Word of mouth is stronger than ever. For the 

first time in human history, word of mouth is a digitally archived medium” (Lecinski, 2011). 

 

Den digitale form for WOM kan siges at have en større indflydelse på forbrugernes holdning til 

virksomheder, end det er tilfældet med den traditionelle form for WOM samt budskaber fra 

andre marketingkanaler (Henning-Thurau, Gwinner, Walsh, & Gremler, 2004) (Steffes & 

Burgee, 2009, s. 43). Ifølge Jansen et al. (2009) er eWOM et meget væsentligt element i 

forbrugerens opfattelse af en virksomheds brand og har en fundamental effekt på virksomhedens 

image (Bilgihan, 2013, s. 268). Med andre ord kan der argumenteres for, at online 

brugeranmeldelser på Trustpilot giver forbrugerne mulighed for at påvirke virksomheders 

image. Dermed kan vi også argumentere for at brugeranmeldelserne på Trustpilot har en øget 

betydning for forbrugernes syn på Nordea, sammenlignet med traditionel markedsføring.  

 

Med eWOM er kommunikationsprocessen ligeledes blevet mere asymmetrisk hvilket betyder, at 

afsender og modtager af kommunikationen er adskilt af tid og sted. I vores indsamlede 

datamateriale ses det eksempelvist hvordan Nordeas kunder deler informationer om banken 

uafhængigt af sted: ”[…] Ja har intet at være utilfreds med. Høre til glostrup afd. Kan kun 

anbefales !!! Mvh Heidi Marding”,  ”Jeg har kun haft dårlige oplevelser med Nordea i 

Helsingør og har nu besluttet mig for at flytte til et andet bankinstitut. […]”,  ”Jeg har så 

mange dårlige oplevelser med Nordea Lyngby, at der slet ikke er plads til at skrive det her! 

[…]” (Bilag 2 - nr. 43, nr. 16 og nr. 28). Ud fra disse brugeranmeldelser ses det, at forbrugere 

som skriver en anmeldelser på baggrund af en oplevelse med en lokal filial, kan påvirke andre 

forbrugere, selvom de bor i en helt anden del af landet, fordi anmeldelsen kommer til at indgå i 

helhedsvurderingen af Nordea via Trustscoren. Dårlig service i en filial i Glostrup påvirker 

dermed Nordeas image i resten af landet.  

 

Brugergenereret	  indhold	  

Et andet teoretisk begreb der kan bruges til at forklare hvilke mekanismer der gør, at online 

brugeranmeldelser på Trustpilot er i stand til at påvirke virksomheders image er brugergenereret 

indhold. Kaplan og Haenlein har opstillet tre kriterier, der definerer brugergenereret indhold: 1) 

Indholdet skal publiceres på en offentlig hjemmeside eller et socialt medie, 2) Indholdet skal 

vise en hvis grad af kreativitet, 3) Indholdet skal være produceret uden for professionel praksis 



Speciale	  2016	   	   Maria	  Benedicte	  Wedell-‐Neergaard	  
Cand.merc.kom	   	   Camilla	  Mollerup	   	   	  

	  
45  

(Kaplan & Haenlein, 2010, s. 61).  

På baggrund af dette kan vi argumentere for, at Trustpilots platform opfylder disse kriterier til 

brugergeneret indhold: 

 

1. Anmeldelserne på Trustpilot bliver publiceret på en offentlig tilgængelig hjemmeside.  

2. Alle anmeldelser bærer præg af en hvis grad af kreativitet, da de udtrykker forskellige 

individuelle forbrugeres historier og erfaringer som formidles vidt forskelligt afhængigt 

af forbrugeren som udtrykker sig.  

3. Anmeldelserne er produceret af tidligere, potentielle og nuværende forbrugere og 

dermed uden for professionel praksis, da alle med internetadgang har mulighed for at 

skrive en anmeldelse på Trustpilot.  

 

Kaplan og Haenlein mener derudover at det brugergenererede indhold skal være justerbart for 

andre brugere i fællesskabet. Dette er netop tilfældet på Trustpilot hvor anmeldelserne 

produceres og offentliggøres af enkelte personer og på den måde kontinuerligt justerer 

Trustpilots indhold. I forhold til Nordeas virksomhedsprofil betyder dette, at bankens Trustscore 

samt indholdet på deres side ændrer sig løbende efterhånden som der kommer nye anmeldelser 

til. Denne justering kommer blandt andet til udtryk ved virksomhedens overordnede Trustscore 

som ændrer sig løbende i takt med at nye anmeldelser bliver tilføjet.  

 

Ifølge Bilgihan kan brugergenereret indhold påvirke en virksomheds image (Bilgihan, 2013, s. 

274) og dermed kan der argumenteres for, at brugeranmeldelser på Trustpilot kan have 

indflydelse på hvordan Nordeas image opfattes af forbrugerne. Dette teoretiske belæg er med til 

at understøtte opfattelsen af, at Trustpilot som formidler af brugergenererede anmeldelser, er i 

stand til at påvirke Nordeas image.  

 

Brugergenereret indhold kan siges at være en form for vidensdeling mellem forbrugere som er 

med til at skabe holdninger til produkter og brands, udvikle forbrugerrelaterede færdigheder og 

klargøre de kommercielle spilleregler (Wang, Yu, & Wei, 2012, s. 199). Denne interaktion 

mellem forbrugere er vigtig i forståelsen af hvilke mekanismer der findes på Trustpilot. 

Interaktion er er centralt begreb fordi brugeranmeldelserne skrives og læses af forbrugerne. På 

Trustpilot adskiller interaktion sig fra den vi kender, fra eksempelvis Facebook, Twitter og 
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Instagram, da Trustpilots brugere ikke har mulighed for at kommentere på hinandens 

anmeldelser, men blot give ”likes” som udtryk for, om anmeldelsen var brugbar (Trustpilot, 

Anmeldelser af Nordea, 2016). Et eksempel på denne interaktion ses i det nedenstående 

screenshot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er altså kun Nordea der har mulighed for at kommentere på anmeldelserne, dog uden at 

forbrugerne derefter har mulighed for at give gensvar. Dermed er det centrale i den sociale 

interaktion på Trustpilot dét øjeblik hvor en forbruger læser en anden forbrugers anmeldelse og 

anvender denne til at danne sig et billede af virksomheden eller til at træffe en beslutning 

angående et køb. 

 

Interaktion	  i	  Communities	  

Et tredje teoretisk begreb og fænomen der kan medvirke til at definere Trustpilots platform, er 

Communities, som også  bidrager til at forstå hvordan interaktionen mellem forbrugerne 

påvirker Nordeas image. I undersøgelsen af dette, tager vi udgangspunkt i både Michel Laroches 

et al.’s (2012) og David M. Kalmans (2009) definitioner af et Community, fordi de 

komplementere hinanden og sikrer en alsidig analyse af interaktionen på Trustpilot.  

 

Laroche et al. (2012) argumenterer for, at interaktion er et nøgleord i forbindelse med 

Communities. For at man kan tale om et Brand Community skal der altså være interaktion 

mellem virksomheden og dens forbrugere, samt forbrugerne imellem (Laroche, Habibi, & 
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Richard, 2012). Laroche et al. tager udgangspunkt i Muniz og O’Guinns definition af et Brand 

Community som lyder således: “specialized, non-geographically bound community, based on a 

structured set of social relations among admirers of a brand” (Muniz & O'Guinn, 2001, s. 412). 

Denne definition af Communities kan til dels siges at være i tråd med Trustpilots platform. På 

den ene side er Trustpilot nemlig specialiseret, fordi platformen har ét formål som er at formidle 

anmeldelser mellem forbrugere og virksomheder. Derudover har platformen ingen geografiske 

begrænsninger, da den er digital og kan åbnes på alle devices, som har adgang til internettet. På 

den anden side kan man argumentere for, at brugere af Trustpilot ikke nødvendigvis er 

beundrere, måske snarere det modsatte. Mange forbrugere er udelukkende aktive på platformen 

for at søge råd og vejledning angående deres næste køb eller har behov for at udtrykke deres 

holdning til en virksomhed. Vores indholdsanalyse viser at størstedelen af de 

brugeranmeldelser, der er skrevet om Nordea på Trustpilot netop er direkte modsat beundrere, 

som det ses i dette eksempel: ”Dårligste bank EVER! […] JEG FRARÅDER ALLE NORDEA” 

(Bilag 2 - nr. 28). Dog har disse forbrugere, uanset om de kan betegnes som beundrere eller ej, 

valgt at indgå i en relation til Nordea og dermed indgår de i en form for Community, dog med et 

andet formål end hvad det var tiltænkt af Muniz og O’Guinn. Wenger et al. tilføjer i den 

forbindelse, at et Community ikke nødvendigvis skabes af forbrugere som beundrer et brand 

men at det også kan skabes på baggrund af en fælles interesse eller bekymring vedrørende et 

brand. Forbrugerne kan på den måde benytte Communitiet til at udvikle deres viden og 

ekspertise i interaktion med andre forbrugere (Wenger, McDermott, & Snyder, 2002). Dermed 

beskriver Wengers definition bedst forbrugernes interaktion på Trustpilot.  

 

Laroche et al. beskriver desuden at brands gennem aktiv interaktion i deres Communities kan 

forhøje troværdigheden til brandet (Laroche, Habibi, & Richard, 2012, s. 81). Det vigtige ved 

interaktionen på Trustpilot er, at forbrugere læser andre forbrugeres anmeldelser og danner sig 

et billede af Nordea på baggrund af dette. Ifølge Bright Local er de billeder som forbrugerne 

danner sig af virksomheder i sidste ende er afgørende for, om de vil være kunde hos 

virksomheden eller ej (Bright Local Consumer Review Survey, 2015, s. 257).  

 

Kalman tilføjer, at et af de grundlæggende elementer i et Brand Community er at medlemmerne 

har mulighed for at deltage i en offentlig debat hvor de kan fortælle om de oplevelser de har haft 

med virksomheden (Kalman, 2009). Han mener, at et minimumskrav til opbyggelsen af et Brand 
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Community er, at der skal være mekanismer som opfordrer forbrugerne til at interagere og 

udtrykke sig offentligt om deres oplevelse med virksomheden (Kalman, 2009). Dette krav er 

overordnet set Trustpilots eksistensgrundlag og formål, så i det henseende kan Trustpilot 

kategoriseres som et Community. Laroche et al.s argumenterer også for, at interaktion mellem 

virksomhed og forbrugere samt forbrugere imellem, er en essentiel del af et Community.  

 

Den form for Community som både Laroche et al. og Kalman beskriver, lægger vægt på det 

sociale element og fællesskabet mellem medlemmer af et Community. Ligesom med 

interaktionen ses der på Trustpilot også en anden form for fællesskab end den vi kender fra 

eksempelvis Facebook, Twitter og Instagram hvor fællesskabet mellem brugerne er i centrum. 

På Trustpilot bliver platformen i højere grad brugt til at formidle forbrugernes oplevelser med en 

virksomhed frem for at fungere som fællesskabsopbyggende forbrugerne imellem. Fællesskabet 

og relationen kan til gengæld opstå mellem forbrugerne og Nordea, blandt andet på baggrund af 

de svar som forbrugerne får fra banken.  

 

4.1.2	  Trustpilot	  skaber	  tillid	  

Den interaktion der foregår på Trustpilot imellem forbrugerne og Nordea samt forbrugerne 

imellem er vigtig i forklaringen af, hvordan tillid opstår og hvordan den tillid er med til at give 

online brugeranmeldelser en vigtigere rolle i forhold til Nordeas image. Ifølge Buhalis og Law 

(2008) har forbrugerne langt større tillid til andre forbrugeres indhold og kommunikation end til 

det som virksomhederne er afsendere af. Tillid mellem forbrugerne spiller en vigtig rolle for 

Nordeas image på Trustpilot, fordi den tillid er afgørende for, om forbrugerne lader deres 

holdninger, meninger og adfærd påvirke af det de læser om banken i brugeranmeldelserne. 

 

For Nordea er deres interaktion med forbrugerne og den tillid det skaber afgørende for deres 

image, fordi en høj grad af tillid øger sandsynligheden for at forbrugerne vil danne sig et positivt 

billede af virksomheden. Dermed øges sandsynligheden også for, at de vil dele deres erfaringer 

med andre via brugeranmeldelserne (Sichtmann, 2007, s. 1001).  

 

Laroche et al. understreger at tilliden og relationen imellem forbrugere og virksomhed samt 

forbrugerne imellem i et Community er afgørende for opbyggelsen af image  (Laroche, Habibi, 

& Richard, 2012, s. 80). I nedenstående model illustreres det hvordan et Brand Community kan 
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være med til at skabe tillid igennem interaktion, i tråd med den interaktion vi har identificeret på 

Trustpilot.  

	  
Model 6 - Laroche et al. (2012) 

Som modellen viser kan tilliden til en virksomheds brand forøges gennem en styrket relation 

mellem følgende parter:  

1. Relationen mellem forbrugeren og produktet 

2. Relationen mellem forbrugeren og virksomhedens brand 

3. Relationen mellem forbrugeren og virksomheden 

4. Relationen mellem forbrugeren og andre forbrugere 

I denne forbindelse argumenterer Laroche et al. (2012) for, at relationen mellem forbrugeren og 

andre forbrugere har størst indflydelse på tilliden til en virksomheds brand (Laroche, Habibi, & 

Richard, 2012, s. 80). Det vil dermed sige, at kommunikationen mellem forbrugere på Trustpilot 

påvirker deres tillid til Nordea og dermed forbrugernes syn på virksomheden. Dette skyldes at 

platformen er skabt af brugergeneret indhold som netop er produceret af forbrugere til 

forbrugere. Interaktionen mellem forbrugerne, via brugeranmeldelserne på Trustpilot, er altså 

vigtigere end andre relationer som for eksempel mellem forbrugeren og Nordea, når det handler 

om at skabe tillid til virksomheden. I relation til specialets case er det værd at bemærke, at 

online brugeranmeldelser ifølge de teoretiske argumenter har større indflydelse på forbrugernes 

tillid til Nordea, end den kommunikation som banken selv er afsender af.  
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Et andet teoretisk argument som bekræfter dette er, at forbrugernes holdning kan have stor 

indflydelse på andre forbrugeres valg og beslutningsprocesser (Moschis & Churchill, 1978). 

Den såkaldte ”peer” kommunikation kendetegnes som kommunikation mellem voksne individer 

der omhandler produkter og services. ”Peer” kommunikation er særligt kendetegnet ved at være 

meget tillidsvækkende for forbrugerne. (Moschis & Churchill, 1978) (Wang, Yu, & Wei, 2012, 

s. 199). Denne interaktion mellem ”peers”, via brugeranmeldelserne, er netop det der ses på 

Trustpilot. Selvom Nordeas forbrugere ikke socialiserer ved at skrive beskeder direkte til 

hinanden på Trustpilot, kan de stadig siges at være sociale og interagerende i det omfang, at de 

deltager aktivt i forummet ved at skrive anmeldelser og at andre dermed kan udvikle holdninger 

om og til Nordea. Forbrugere anser i stigende grad denne form for socialisering som en 

troværdig kilde til information om andre forbrugeres erfaringer og meninger om virksomheder 

og produkter (Jansen, Zhang, Sobel, & Chowdury, 2009, s. 268).  

I denne forbindelse argumenterer Laroche et al. (2012) for, at relationen mellem forbrugeren og 

andre forbrugere har størst indflydelse på tilliden til en virksomheds brand (Laroche, Habibi, & 

Richard, 2012, s. 80). Det vil dermed sige, at kommunikationen mellem forbrugere på Trustpilot 

påvirker deres tillid til Nordea og dermed forbrugernes syn på virksomheden. Dette skyldes at 

platformen er skabt af brugergeneret indhold som netop er produceret af forbrugere til 

forbrugere. Interaktionen mellem forbrugerne, via brugeranmeldelserne på Trustpilot, er altså 

vigtigere end andre relationer som for eksempel mellem forbrugeren og Nordea, når det handler 

om at skabe tillid til virksomheden. I relation til specialets case er det værd at bemærke, at 

online brugeranmeldelser ifølge de teoretiske argumenter har større indflydelse på forbrugernes 

tillid til Nordea, end den kommunikation som banken selv er afsender af.  

 

Et andet teoretisk argument som bekræfter dette er, at forbrugernes holdning kan have stor 

indflydelse på andre forbrugeres valg og beslutningsprocesser (Moschis & Churchill, 1978). 

Den såkaldte ”peer” kommunikation kendetegnes som kommunikation mellem voksne individer 

der omhandler produkter og services. ”Peer” kommunikation er særligt kendetegnet ved at være 

meget tillidsvækkende for forbrugerne. (Moschis & Churchill, 1978) (Wang, Yu, & Wei, 2012, 

s. 199). Denne interaktion mellem ”peers”, via brugeranmeldelserne, er netop det der ses på 

Trustpilot. Selvom Nordeas forbrugere ikke socialiserer ved at skrive beskeder direkte til 

hinanden på Trustpilot, kan de stadig siges at være sociale og interagerende i det omfang, at de 

deltager aktivt i forummet ved at skrive anmeldelser og at andre dermed kan udvikle holdninger  
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4.2	  Forbrugernes	  nye	  magt	  
 

4.2.1	  Et	  skift	  i	  magtrelationen	  

Flere teoretikere peger på at der er sket en forskydning i magtrelationen mellem forbrugere og 

virksomheder og at dette skyldes den moderne teknologi (Beal & Strauss, 2008) (Kucuk S. U., 

2012) (Labrecque, vor dem Esche, Mathwick, Novak, & Hofacker, 2013). I relation til 

specialets problemformulering er det relevant at undersøge, om dette skift i magtforholdet 

mellem forbrugere og virksomheder har indflydelse på hvordan online brugeranmeldelser 

påvirker Nordeas image.  

Ifølge Beal & Strauss (2008) skyldes magtforskydningen at verden bliver mere og mere 

transparent som følge af Internettets muligheder og at virksomhederne derfor ikke længere kan 

feje sine fejl ind under gulvtæppet: ”Today, it is completely “open kimono”. If companies, 

professionals, or just about anyone doesn’t reveal their weaknesses for the world to see online, 

someone else will” (Beal & Strauss, 2008, s. 7). Med Trustpilot kan forbrugerne ytre sig i et 

offentligt forum, i det samme øjeblik de opdager fejl og svagheder ved Nordea. Denne 

information påvirker den store gruppe af forbrugere som ifølge undersøgelser læser online 

brugeranmeldelser og benytter dem som grundlag for meningsdannelse og beslutning (Bright 

Local Consumer Review Survey, 2015, s. 257). På Trustpilot kommer den nye forbrugermagt 

helt konkret til udtryk via anmeldelserne og Trustscoren som forbrugerne tildeler Nordea. I 

relation til specialets case vurderer Nordeas forbrugere banken på Trustpilot og det antal af 

stjerner som forbrugeren tildeler banken ryger direkte op i den samlede Trustscore og har 

dermed indvirkning på Nordeas samlede rating.  

Med andre ord nedbryder online brugeranmeldelser de traditionelle grænser mellem 

virksomheder og forbrugere hvilket påvirker magtforholdet mellem de to parter (Labrecque, vor 

dem Esche, Mathwick, Novak, & Hofacker, 2013, s. 257) (Kucuk S. U., 2012, s. 4). Dermed kan 

Trustpilot ses som et forum hvor virksomheder har ikke længere har den dominerende stemme, 

og hvor forbrugere kan ytre sig positivt så vel som negativt om virksomheder. 
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Forbrugerne	  sætter	  dagsordenen 

I vores dataindsamling på Trustpilot ses følgende brugeranmeldelse som et godt eksempel på 

hvordan en forbruger demonstrerer sin magt til at ytre sig negativt om Nordea: ”Ikke engang 

kunde i Nordea. Solgte min lejlighed med overtagelse 15.12.15. Skødet blev underskrevet 

elektronisk på overtagelsesdatoen. Deponering fra Nordea (købers pengeinstitut) blev foretaget 

til tiden. Min bank har oplyst Nordea om at alle lån er indfriet, og skødet er tinglyst med køber 

som ejer pr 07.01.16, men der foreligger stadig ikke anmærkningsfrit skøde, og midlerne kan 

derfor ikke frigives. Nu arbejder jeg tilfældigvis en bank, og ved at det HØJST burde tage 4 

uger. Jeg forstår godt hvorfor folk er trætte af bankerne.” (Bilag 2 - nr. 8). Forbrugeren mener 

at Nordea har behandlet en sag for langsomt i forhold til hvad forbrugeren forventede. 

Forbrugeren vælger altså at dele information om den fejl, som anmelderen mener at Nordea har 

begået i forhold til sagen og synliggør dermed en svaghed ved Nordea for andre forbrugere. Det 

interessante ved denne brugeranmeldelse er at anmelderen ikke engang er kunde hos Nordea 

men blot er involveret i en proces der vedrører banken. Selv forbrugere som ikke er direkte 

kunder hos Nordea, kan altså ytre sig om virksomheden i et offentligt forum som på Trustpilot. 

Beal og Strauss (2008) argumenterer for, at internettet på denne måde kan fungere som en 

megafon for utilfredse kunder og at forbrugerne derfor har en større indflydelse på 

virksomheders succes end nogensinde før (Beal & Strauss, 2008, s. 9).  

Før Internettets tid havde de traditionelle medier den såkaldte dagsordenssættende magt 

(McCombs & Shaw, 1972, s. 177). De mange traditionelle medier har gennem tiden haft 

indflydelse på hvad der var vigtigt i vores samfund og hvorfor. Dette afhang nemlig af hvad de 

forskellige medier valgte at bringe af nyheder og historier. Med de nye teknologiske platforme 

og udviklingen af sociale medier og Communities som Trustpilot, kan man argumentere for, at 

det nu i højere grad er forbrugeren der sætter dagsordenen. Forbrugerne bestemmer nemlig 

hvilke emner der er vigtige at sætte fokus på i relation til virksomheder og emners relevans 

afhænger dermed ikke længere udelukkende af de store mediehuses interesse. Forbrugerne kan 

selv medvirke til at gøre emner relevante for omverdenen ved at dele deres holdning til emnerne 

gennem brugergenereret indhold på platforme som Trustpilot og andre sociale medier 

(Facebook, Twitter etc.). Trustpilot spiller en central rolle, da platformen netop opfordrer 

forbrugerne til at ytre sig om deres oplevelser med virksomheden ved at skrive og læse 

anmeldelser som kan gøre dem selv og andre forbrugere i stand til at træffe bevidste valg. På 

den måde kan der argumenteres for, at Trustpilot indirekte opfordrer til at forbrugerne tager 
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magten. Dette kommer til udtryk i Trustpilots kommunikation til forbrugerne på deres 

hjemmeside hvor de eksempelvis skriver: ”Læs anmeldelser, skriv anmeldelser og træf et 

bevidst valg”, ”Få historien – direkte fra forbrugere” (Trustpilot, Læs mere om Trustpilot, 

2016).  

Følgende er et eksempel på et uddrag fra en brugeranmeldelse hvor forbrugeren ekspliciterer 

hvilke forhold i oplevelsen med Nordea som hun/han er utilfreds med: ”Verdens dårligste 

kundeservice. Jeg har været kunde i Nordea i 14 år. Jeg har idag skiftet bank pga. Den dårligste 

kundeservice jeg nogensinde har oplevet. […].” (Bilag 2 - nr. 18). Denne brugeranmeldelse 

understreger at forbrugeren er utilfreds med den kundeservice hun/han har modtaget og på den 

måde udtrykker forbrugeren at netop kundeservice er et afgørende parameter og sætter dermed 

kundeservice på dagsordenen, for de øvrige læsere af anmeldelsen. Denne brugeranmeldelse 

giver andre forbrugere anledning til at forbinde Nordea med dårlig service. Dette illustrerer også 

hvordan et parameter som service, der normalt ligger indenfor virksomhedens kontrol, sættes på 

dagsordenen af forbrugerne og dermed ender udenfor virksomhedens sfære.  

Teknologiske platforme som Trustpilot der er skabt af brugergenereret indhold, tildeler altså 

forbrugeren en ny type af magt over for Nordea. Det er dermed Nordeas forbrugere som tager 

initiativet og starter interaktionen på medier som Trustpilot. Denne interaktion har en stor 

betydning fordi der imellem forbrugere er en høj grad af tillid til at andre forbrugere er oprigtige 

i deres anmeldelser af Nordea. Fremkomsten af online brugeranmeldelser har altså medført, at 

forbrugeren er gået fra at være en passiv modtager af virksomheders kommunikation til en aktiv 

medskaber da de har fået mulighed for at ytre deres egne meninger og holdninger til 

virksomheden. Dette kan både være positivt og negativt for virksomheder afhængig af, hvordan 

deres forbrugere opfatter dem.  

For at kunne undersøge denne nye magtrelation mellem Nordea og deres forbrugere yderligere 

vil vi inddrage Mintzbergs definition af, hvad begrebet magt indebærer. Mintzberg (1983) 

definerer magtbegrebet på følgende måde: ”To have power is to be able to get desired things 

done, to effect outcomes – actions and the decisions that precede them” (Mintzberg, 1983). 

Mintzberg bruger ordet indflydelse som et synonym til ordet magt (Mintzberg, 1983, s. 3-4) og 

det synonym vil vi også til dels bruge til at beskrive magtrelationen. 
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Fra studier som eksempelvist Bright Local ved vi, at online brugeranmeldelser om en 

virksomhed har indflydelse på andre forbrugeres beslutninger og deres ”outcomes”, det vil sige 

om de i sidste ende vælger at indgå i en købssituation med virksomheden eller ej (Bright Local 

Consumer Review Survey, 2015). Nordeas forbrugere er på den måde qua online 

brugeranmeldelser i stand til at have indflydelse på Nordea og den måde andre forbrugere 

opfatter virksomheden på. Ifølge Mingtzbergs teori om magt, er det altså klart, at det relativt nye 

fænomen online brugeranmeldelser tilskriver forbrugere en større grad af magt. I følgende 

eksempel ses det hvordan forbrugere forsøger at yde indflydelse på andre: ”(…) Jeg kan kun 

anbefale folk på det kraftigste at holde sig væk fra Nordea, med mindre man altså syntes godt 

om ualmindelig dårlig service!”, ”(…) Så hvis man vil have en ordentlig bank så vælg alt andet 

end Nordea”,”(…) JEG FRARÅDER ALLE NORDEA!” (Bilag 2 - nr. 18, nr. 19 og nr. 28). 

Disse anmeldelser kan altså have en stor indflydelse på andre forbrugeres opfattelse af Nordea 

hvilket illustreres i følgende citat: ”Overvejede endda at flytte HELE mit engagement over [til 

Nordea red.] - men er trods alt blevet lidt afskrækket af alle de negative anmeldelse her på side, 

og venter lidt med den del” (Bilag 2 - nr. 23). Her ses hvordan en af Nordeas forbrugere handler 

på baggrund af hvad andre forbrugere har skrevet om Nordea. Dermed bruges anmeldelserne 

som argument for ikke at indgå i yderligere samarbejde med Nordea. Forbrugerne kan dermed 

direkte påvirke andre forbrugeres holdning til virksomheden og dermed også påvirke deres 

adfærd - på godt og ondt.  

 

4.2.2	  Voice	  og	  Exit	  som	  straf	  og	  belønning	  

Rezabakhsh et al. (2006) har defineret to typer af forbrugermagt med udgangspunkt i French og 

Ravens (1959) magtkoncept. Disse to kategoriseringer af magt kan uddybe forståelsen for 

hvordan forbrugermagten kommer til udtryk i brugeranmeldelserne. French og Raven 

identificerede oprindeligt fem typer af magt, på baggrund af et overordnet magtkoncept: 1) 

Expert Power, 2) Referent Power, 3) Legitimate Power, 4) Coercive Power og 5) Reward Power 

(French & Raven, 1959). Det er med udgangspunkt i disse forskellige typer af magt at 

Rezabakhsh et al. (2006) har fundet, at Coercive Power og Reward Power praktiseres ved, at 

forbrugeren henholdsvis belønner eller straffer virksomheden bevidst. De to begrebers fælles 

magt kalder de for Sanction Power. Positiv Sanction Power er, når en forbruger belønner 

virksomheden med Loyalitet eller Positiv Voice, mens Negativ Sanction Power kommer til 

udtryk ved Exit eller Negativ Voice. Exit udtrykker den andel af forbrugere som ophører med at 
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være kunder hos virksomheden på kort eller lang sigt (Stewart, 1998). Voice er den stemme som 

forbrugerne har i forbindelse med at give virksomheden feedback. I forhold til Nordea på 

Trustpilot afspejles Sanction Power i henholdsvis positive og negative brugeranmeldelser. 

Følgende citat er et eksempel på positiv Sanction Power hvor forbrugeren belønner Nordea med 

positiv Voice og Loyalitet: ”[…] Jeg tager hatten af for den medarbejder som forstår at få det 

hele til at gå op i en højere enhed. Hvor andre banker nok havde sagt nej. Nordea Holbæk har 

fået sig en loyal kunde frem over!” (Bilag - nr. 34). For at illustrere kontrasten ses her et 

eksempel på Negativ Sanction Power med Exit til følge: ”[…] I tænker kun på jeres store 

erhversvkunder, som kommer med store inversteringer, og jeres små kunder, som mig, skider i 

på! Jeg skifter bank, lige så snart jeg kan, farvel og ikke tak!” (Bilag - nr. 29). Kunden skriver 

en negativ anmeldelse som straf til Nordea hvori kunden fortæller om sin Exit. Negativ Voice 

kan ifølge Kucuk gøre stor skade på en virksomheds image (Kucuk S. U., 2012, s. 4). Både 

Positiv og Negativ Sanction Power kan siges at være et udtryk for forbrugernes ønske om at 

påvirke virksomhedens handlinger eller som Mingtzberg skriver ”to get desired things done, to 

effect outcomes…”. Online brugeranmeldelser om Nordea på Trustpilot er med andre ord 

skrevet af forbrugerne i håbet om, at de kan ændre noget ved Nordea, det være sig negativt eller 

positivt og det er herved at forbrugerne udøver deres magt. 

 

Årsagen til at magtbegreberne Exit og Voice overhovedet er i spil er, at forbrugere i dag har en 

lang række muligheder for at til- og fravælge alternative produkter fra konkurrerende 

virksomheder. Dette giver samtidig et større fokus på forbrugertilfredshed, den enkelte 

forbrugers økonomiske frihed og dermed magten til at vælge (Kucuk S. U., 2012, s. 4). 

Forbrugernes Voice, brugeranmeldelserne, kan både være positive og negative og begge typer 

opfattes generelt som mere fordelagtige og mindre skadelige for virksomhedens image end Exit 

(Kucuk S. U., 2012, s. 4). Ifølge Stewart (1998) vælger forbrugerne oftest Exit hvis de føler at 

virksomhedens dårlige præstation er permanent, hvorimod de vælger at gøre brug af Voice, hvis 

de tror at virksomheden kan rette op på fejlen (Stewart, 1998). I en anmeldelse som den 

følgende har Nordea en mulighed for at rette op på problemet via interaktion med forbrugeren. 

De har dermed mulighed for at genoprette tilliden: ”[…] træt af jeres skide gebyrer og jeg 

overvejer og skifte bank.” (Bilag 2 - nr. 31). Forbrugeren har med andre ord et ønske om at 

Nordea tager hans anmeldelse alvorligt og imødekommer forbrugeren, så tilliden kan 

genoprettes.  
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Den magt som Voice repræsenterer påvirker andre forbrugeres adfærd direkte og kan motivere 

andre forbrugere til Exit (Kucuk S. U., 2012, s. 5). Når forbrugere vælger at kombinere disse to 

former for magt, Exit og Voice, påvirker det virksomheden og skaber en negativ synergi som 

har stor indflydelse på andre forbrugeres adfærd (Kucuk S. U., 2012). Dette kommer til udtryk i 

vores indholdsanalyse i følgende anmeldelse: ”[…]På grund af et overtræk på 2500,- og 

tidligere et par små overtræk, men eller en rimelig stabil indkomst og rettidig tilbagebetaling, 

valgte dumme Nordea at lukke mit Visa […] Nu har jeg mig en ny bank, og jeg ser frem til ikke 

at blive behandlet som uønsket længere.” (Bilag 2 - nr. 53). Denne kunde kombinerer de to 

magtformer ved at skrive en negativ brugeranmeldelse på Trustpilot, som dels er et udtryk for 

Negativ Voice og som dels beskriver hans Exit. 

 

Den magt som Voice repræsenterer påvirker andre forbrugeres adfærd direkte og kan motivere 

andre forbrugere til Exit (Kucuk S. U., 2012, s. 5). Når forbrugere vælger at kombinere disse to 

former for magt, Exit og Voice, påvirker det virksomheden og skaber en negativ synergi som 

har stor indflydelse på andre forbrugeres adfærd (Kucuk S. U., 2012). Dette kommer til udtryk i 

vores indholdsanalyse i følgende anmeldelse: ”[…]På grund af et overtræk på 2500,- og 

tidligere et par små overtræk, men eller en rimelig stabil indkomst og rettidig tilbagebetaling, 

valgte dumme Nordea at lukke mit Visa […] Nu har jeg mig en ny bank, og jeg ser frem til ikke 

at blive behandlet som uønsket længere.” (Bilag 2 - nr. 53). Denne kunde kombinerer de to 

magtformer ved at skrive en negativ brugeranmeldelse på Trustpilot, som dels er et udtryk for 

Negativ Voice og som dels beskriver hans Exit. 

 

Den magt som Voice repræsenterer påvirker andre forbrugeres adfærd direkte og kan motivere 

andre forbrugere til Exit (Kucuk S. U., 2012, s. 5). Når forbrugere vælger at kombinere disse to 

former for magt, Exit og Voice, påvirker det virksomheden og skaber en negativ synergi som 

har stor indflydelse på andre forbrugeres adfærd (Kucuk S. U., 2012). Dette kommer til udtryk i 

vores indholdsanalyse i følgende anmeldelse: ”[…]På grund af et overtræk på 2500,- og 

tidligere et par små overtræk, men eller en rimelig stabil indkomst og rettidig tilbagebetaling, 

valgte dumme Nordea at lukke mit Visa […] Nu har jeg mig en ny bank, og jeg ser frem til ikke 

at blive behandlet som uønsket længere.” (Bilag 2 - nr. 53). Denne kunde kombinerer de to 

magtformer ved at skrive en negativ brugeranmeldelse på Trustpilot, som dels er et udtryk for 

Negativ Voice og som dels beskriver hans Exit. 
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4.3	  Brugeranmeldelser	  som	  fragment	  og	  helhed	  
I den konventionelle litteratur bliver integreret kommunikation, herunder et konsistent image, 

ofte betegnet som et ideal virksomheder bør stræbe efter at opnå (Christensen, Morsing, & 

Cheney, 2008) (Christensen, Fuat Firat, & Cornelissen, 2009). Integreret kommunikation er den 

disciplin der strømliner alle virksomhedens aktiviteter, fra deres visuelle udtryk og planlagte 

budskaber, til interne procedurer og medarbejdernes adfærd. Disse aktiviteter er alle 

medvirkende til at give virksomheden et konsistent image. Forskellige dele i virksomheden kan 

med andre ord være medvirkende til at skabe et godt helhedsbillede af virksomheden. Målet er 

at skabe et klart og kontinuerligt udtryk på tværs af alle platforme, til alle virksomhedens 

interessenter (Christensen, Morsing, & Cheney, 2008). Lykkedes det ikke for virksomheden, at 

skabe integreret kommunikation og et konsistent image, kan det ifølge Smith (1996) medføre 

forvirring og irritation hos virksomhedens interessenter og give et indtryk af, at virksomheden er 

utroværdig. På den måde anses integreret kommunikation som en nødvendig disciplin for at 

skabe succes i en virksomhed (Christensen, Morsing, & Cheney, 2008, s. 240). 

 

I foregående kapitel fandt vi at forbrugerne via de digitale medier har fået mere magt og 

indflydelse på de temaer, der bliver kommunikeret om i relation til virksomhederne. Idet 

forbrugerne via denne forøgede magt selv beslutter og tager initiativ til at kommunikere om 

virksomheder, kan der altså argumenteres for, at det er blevet sværere for virksomhederne at 

kontrollere deres samlede udtryk og på den måde at skabe et konsistent image. Dermed kan det 

også siges, at forbrugerne i højere grad end tidligere, er med til at skabe og definere 

virksomhedernes image gennem brugeranmeldelser på Trustpilot. 

 

4.3.1	  Metonymien	  som	  analysestrategi	  

For at undersøge hvordan digitale medier som Trustpilot har ændret virksomhedernes vilkår når 

det kommer til at skabe integreret kommunikation samt hvilken indflydelse dette har på Nordeas 

image, tager vi i det følgende udgangspunkt i en teori der stammer fra litterær analyse. Det er 

mere konkret begrebet metonymi, der vil danne basis for undersøgelsen. Metonymi anvendes 

oprindeligt i forbindelse med tekstanalyse og –fortolkning og begrebet er en betegnelse for 

hvordan et ord eller en sætning erstattes med et andet ord eller sætning det er tæt forbundet med. 

Ofte er der her tale om at noget meget konkret står i stedet for noget mere generelt og abstrakt 
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(Den Store Danske, Metonymi). Overført til specialets case kan metonymien illustreres ved 

følgende citat som beskriver hvad anmelderen på et meget konkret niveau mener om Nordea: 

”Nordea havde hverken informeret mig om at kortet var spærret ELLER sendt et nyt. […] Jeg 

vil ikke engang anbefale denne bank til mine værste fjender. Hold jer fra dem” (Bilag 2 - nr. 15). 

Denne ”fortælling” om, at en forbrugers kort blev spærret, står med andre ord i stedet for en 

meget abstrakt forklaring af, hvordan forbrugeren opfatter Nordeas image. Metonymi lader med 

andre ord en lille del være repræsentativ for en helhed. På den måde kan man opnå en dybere 

sammenhæng og forståelse af en given tekst og i relation til casen kan metonymien dermed 

hjælpe os til at undersøge brugeranmeldelserne som dele, der potentielt kan blive repræsentative 

for, hvordan Nordea opfattes som helhed.  

 

 I lingvistikkens verden er metonymier tæt forbundne med metaforer (Christensen & 

Cornelissen, 2011, s. 389) og her argumenteres for, at man ikke kan have metonymi uden også 

at have metaforer (Morgan, 1996). Vi finder det derfor nødvendigt at berøre emnet kort. Det 

væsentlige i samspillet imellem de to begreber er ifølge Cornelissen (2008), at virksomheders 

identitet og image er konstruktioner som forudsætter metonymi – dele som så kan lede til 

yderligere metaforisk fortolkning af organisationen, som om den var en faktisk person med en 

identitet og et image. Det skal forstås på den måde, at en virksomheds image er ”bygget” ud fra 

adfærd (dele) som kendetegner den specifikke virksomhed og som dernæst leder til en 

metaforisk fortolkning af organisationen, at den eksempelvis har dårlig moral (Cornelissen, 

2008, s. 390). Her menes naturligvis ikke at virksomheden har dårlig moral men at de personer 

der leder virksomheden har dårlig moral. Han argumenterer også for at interessenter har en 

naturlig tendens til at tilskrive organisationer personlige træk samt at behandle og opfatte dem 

som om de [organisationerne] var faktiske personer (Cornelissen, 2008, s. 390). I det følgende 

ses et eksempel på en brugeranmeldelse hvor forbrugeren tillægger Nordea personlige træk: 

”Jeg oplevede en bank, der bare var på tværs for at være på tværs. Jeg oplevede nidkærhed og 

nedladenhed. Jeg oplevede jordens på alle måder dårligste service” (Bilag 2 - nr. 40). I 

anmeldelsen ses det at forbrugeren tillægger Nordea personlige træk (en bank, der var på tværs), 

som ifølge Cornelissen er en naturlig adfærd, når man skaber sig et image af en virksomhed 

(Christensen & Cornelissen, 2011, s. 390). Dette eksempel viser hvordan anmelderen danner sig 

en opfattelse af Nordea på baggrund af sin oplevelse med Nordeas kundeservice og at denne 

isolerede serviceoplevelse har indflydelse på, hvordan denne opfattelse formes. 
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I Cornelissen og Christensens artikel (2011) bliver begreberne metonymi og metaforer brugt til 

at beskrive hvad der karakteriserer virksomhedens kommunikation, både på teoretisk og praktisk 

niveau. De konkluderer, at organisationen skal forstås som en samlet enhed i kommunikationen 

med sine interessenter (Christensen & Cornelissen, 2011, s. 388). Når enkelte ledere, 

marketingkampagner eller medarbejdere interagerer med kunderne opfattes det som én samlet 

organisation der kommunikerer.  

 

På et mere konkret niveau og mere specifikt i forhold til dette speciale, definerer Christensen og 

Cornelissen (2011) metonymi som de dele eller fragmenter der tilsammen skaber virksomheden 

som helhed. Sagt på en anden måde kan metonymi forklares ved at man tillægger et objekt, for 

eksempel en bygning eller en reklame, en vis betydning og lader den være udtryk for en større 

idé eller konceptualisering, herunder for eksempel virksomhedens image (Christensen & 

Cornelissen, 2011). Manning (1979) skriver om metonymi, at helheden (for eksempel 

virksomheden) er skabt på baggrund af fragmenter. Helheden er repræsenteret af fragmenterne 

og den essentielle forståelse af virksomheden som en helhed, er reduceret til fragmenter 

(Manning, 1979, s. 662).  

 

Metonymi og metaforer lægger sig begge op ad den hermeneutiske metode hvor forståelse altid 

bygger på en forforståelse, der vil præge og nuancere fortolkningen af en tekst eller en 

organisation. Alle individer har en forforståelse og den omfatter alt det vi tror eller på forhånd 

ved om den eller det, vi vil forsøge at forstå (Nygaard, 2005, s. 78). Overført til specialets case 

vil det altså sige, at alle de individer der læser anmeldelser om Nordea på Trustpilot, på forhånd 

har haft et billede af hvem virksomheden er. I de seneste år er Nordeas image blevet omtalt 

positivt i en række af de store danske nyhedsmedier (Finanswatch, 2014) (Jørgensen, 2013) 

(Aargaard, 2012). Dette må antages at have en positiv effekt på den gængse opfattelse af Nordea 

blandt forbrugerne. Denne forforståelse udfordres, når forbrugeren går ind på Trustpilot og ser 

Nordeas lave Trustscore og dårlige anmeldelser. Har en forbruger derimod en negativ 

forforståelse af Nordea og dernæst læser de negative anmeldelser om banken på Trustpilot, vil 

dennes forforståelse blive bekræftet og dermed kan det argumenteres for, at den vil blive 

yderligere forstærket. Med den positive forforståelse som udgangspunkt vil den nye forståelse af 

Nordeas image ikke forstærkes på samme måde, men vil være en forhandling mellem den 

positive forforståelse og de negative anmeldelser.  
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I denne analyse vil vi primært fokusere på metonymien og overføre denne hermeneutisk 

litterære metode til en organisatorisk sammenhæng som skal hjælpe os til at forklare hvordan de 

enkelte online brugeranmeldelser påvirker Nordeas image. Vi vil altså argumentere for, at online 

brugeranmeldelser på Trustpilot kan fungere som det konkrete fragment, der står i stedet for det 

mere abstrakte, Nordeas image. Både Manning samt Christensen og Cornelissen har beskrevet 

fragmenter, som noget der udspringer direkte fra virksomheden: ”..a corporate advert or an oil 

spill” (Christensen & Cornelissen, 2011, s. 388). Citatet refererer til at en annoncering eller et 

uheld som olieudslip, begge er forhold som udspringer direkte fra virksomheden. Manning 

forklarer fragmenter således: ”e.g. the number of levels in an organization, the size of the body 

of rule governing procedures, the rates of mobility between and within the organizational slots” 

(Manning, 1979, s. 662).  

 

Ud fra både Mannings samt Christensen og Cornelissens definitioner, kan det altså diskuteres 

hvorvidt brugeranmeldelser overhovedet kan siges at være fragmenter i fragmentets intenderede 

betydning. Grunden til dette er at brugeranmeldelserne netop ikke kommer direkte fra 

virksomheden, men er forbrugernes fortolkning af de fragmenter af virksomheden, som 

forbrugerne har mødt. At definere brugeranmeldelser som fragmenter af virksomheden er altså 

anderledes, end hvordan fragmenter traditionelt set er beskrevet. Men hvis vi alligevel ser på 

online brugeranmeldelser i lyset af teorien om fragmenter og helhed kan det siges, at 

brugeranmeldelserne som fragmenter har rykket sig fra at være indenfor virksomhedens kontrol 

til at have løsrevet sig fra virksomheden og nu er i forbrugernes kontrol. Det kan også siges, at 

fragmenterne ikke længere er ”rene fragmenter” (som de beskrives af Manning, Christensen og 

Cornelissen), men reproduktioner af fragmenter, formidlet af forbrugerne igennem 

brugeranmeldelserne på Trustpilot. Brugeranmeldelserne som fragmenter kan vi dermed kalde 

metafragmenter og vi kan argumentere for, at virksomhedens fragmenter i kraft af 

metafragmenterne (brugeranmeldelserne), har fået en endnu større betydning for virksomheden 

fordi de netop bliver tillagt et ekstra niveau af betydning og formidlet udenfor virksomhedens 

kontrol (igennem brugeranmeldelserne).  

 

At bruge metonymien som overordnet analysestrategi til at forklare hvorfor online 

brugeranmeldelser påvirker Nordeas image, giver os mulighed for at bearbejde 

brugeranmeldelserne og de temaer anmeldelserne omhandler som fragmenter. Dermed 
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behandler vi fragmenterne individuelt og isoleret fra andre kommunikative og organisatoriske 

aspekter som potentielt også kunne have indflydelse på Nordeas image. Derudover er det også 

en metode, der på grund af sit hermeneutiske perspektiv, giver mulighed for også at se på de 

kognitive og fortolkningsmæssige processer der ligger forud for anmeldelserne og som ligeledes 

følger i kølvandet på dem.   

 

4.3.2	  Fragmenter	  af	  Nordea	  

Når vi ser på brugeranmeldelser på Trustpilot og Nordeas image i lyset af ovenstående analyse 

om fragmenter og helhed, kan vi forstå de enkelte brugeranmeldelser som fragmenter og 

Nordeas image som helheden. Faktisk vil vi argumentere for, at dynamikken mellem fragment 

og helhed gør sig gældende på et kontinuerligt niveau i specialets case. Denne dynamik har vi 

illustreret i den følgende figur, med Nordea som eksempel:  

 

 

Figur 2 - Fragment og helhed (Egen figur) 

 
Figuren viser hvordan et fragment først og fremmest opstår direkte fra Nordea som også den 

traditionelle litteratur foreslår. Dette kan være Nordeas kundeservice, forbrugerens møde med 

en bankrådgiver, deres netbank med flere. Når Forbruger A møder et fragment af Nordea, 

eksempelvis sin bankrådgiver, kommer denne rådgiver (det konkrete) til at stå i stedet for 

Nordeas image, som er af mere abstrakt karakter. På den måde bliver bankrådgiveren, som er et 

fragment af Nordea, et udtryk for hvordan Forbruger A som helhed opfatter Nordea. Når 

Forbruger A dernæst skriver en brugeranmeldelse om Nordea på Trustpilot, kommer Forbruger 

A’s helhedsbillede af Nordea til at fremstå som et metafragment. Dette skyldes, at 

brugeranmeldelsen ikke kommer direkte fra virksomheden, men er en reproduktion af forbruger 

A’s oplevelse og holdning til fragmentet og kan dermed defineres som et løsrevet metafragment. 
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Når Forbruger B dernæst læser brugeranmeldelsen (metafragment), vil denne indgå som et 

fragment i Forbruger B’s opfattelse af Nordea og dermed påvirke den helhedsopfattelse 

Forbruger B danner af Nordea. Forbruger B’s helhedsopfattelse af Nordea er altså præget af 

Forbruger A opfattelse af Nordea, men vil desuden også være præget af Forbruger B’s egen 

forforståelse, jævnfør teoriens hermeneutiske perspektiv. Alle forbrugeres oplevelse med et 

metafragment af Nordea både afhænger af og påvirker forbrugernes forventninger til Nordea. 

Dette kan illustreres i følgende eksempel. ”Nu arbejder jeg tilfældigvis i en bank, og ved at det 

HØJST burde tage 4 uger.” (Bilag 2, nr. 8) Her afhænger anmelderens oplevelse af, at 

anmelderen på grund af sin egen profession – og dermed egen forforståelse - ved at det ikke bør 

tage på lang tid. Forforståelsen og dermed anmelderens forventning påvirker på samme tid også, 

at han antageligt opfatter Nordea endnu dårligere end han ville have gjort, hvis han havde været 

usikker på, hvor lang ekspeditionstiden skal tage. De negative anmeldelser udspringer af 

utilfredshed som er et udtryk for, at forbrugeren havde forventet noget mere eller andet af 

Nordea. Forbrugernes oplevelse med Nordeas fragmenter er dermed ikke nødvendigvis i 

overensstemmelse med andre forbrugeres oplevelse af samme fragmenter, da andre forbrugere 

ikke nødvendigvis har samme forståelse af, hvor lang tid det burde tage og dermed, hvor 

utilfredse de burde være.  

 

Den sidste pil i figuren illustrerer, at flowet fra fragment/metafragment til helhed er en 

kontinuerlig proces som gentager sig uendeligt. Forbruger B’s opfattelse og fortolkning af 

Nordea, vil altså igen fremstå som et fragment, der kan danne grundlag for en helhedsopfattelse 

af Nordea hos Forbruger C. Figuren understreger på den måde også, at fragmenter af Nordea, i 

kraft af brugeranmeldelserne på Trustpilot, har fået en endnu større og mere direkte betydning 

for hvordan forbrugere danner sig et helhedsbillede af virksomheden.  

 

To	  typer	  af	  fragmenter 

Den kontinuerlige vekselvirkning mellem del og helhed kan på Trustpilot siges at være 

gældende på flere niveauer. På Trustpilot ses der nemlig to forskellige typer af fragmenter: de 

enkelte brugeranmeldelser samt Trustscoren, der viser et gennemsnit af alle anmeldelserne, 

beregnet ud fra algoritmer der også tager højde for ældre og nyere anmeldelser. Her kan det 

siges at de enkelte anmeldelser stadig er et udtryk for fragmenter af Nordea, mens Trustscoren 

kan siges at komme nærmere en helhed. Dog vil Trustscoren stadig blot være et metafragment, 
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når den fortolkes af forbrugere på Trustpilot, fordi den da kun indgår som et del af forbrugernes 

forforståelse. Man kan dog argumentere for, at de to typer af fragmenter forstærker og 

understøtter hinanden: ”Virkelig skuffende og meget uprofessionelt tilgang til begrebet 

"kundeservice". Men som jeg kan se på trustpilot er jeg ikke den eneste der har denne opfattelse 

af Nordea” (Bilag 2 - nr. 41). Dette citat viser, hvordan forbrugeren er bevidst om de andre 

anmeldelser og spejler sig i, at andre også er utilfredse med Nordea. Argumentet om de 

”forstærkende fragmenter” underbygges også af Bright Local som viser, at kun 13% af 

forbrugerne overvejer at handle med en virksomhed der kun har 1 eller 2 i rating (Trustscore) 

samt at 40% af forbrugerne danner sig en holdning til virksomheden, blot ved at læse 1-3 

anmeldelser (Bright Local Consumer Review Survey, 2015). Dette indikerer, at læsere af 

anmeldelserne først vurderer Trustscoren og dernæst læser de enkelte anmeldelser om 

virksomheden. At anmelderne kan spejle sig i andres forbrugeres oplevelser kan siges at 

forstærke effekten af de fragmenter, der er grundlag for Nordeas image. Dette er et argument 

for, at brugeranmeldelserne på Trustpilot er blevet endnu vigtigere for Nordeas image.  

 

Med casen som eksempel repræsenteres helheden af Nordea, som udgøres af fragmenter, såsom 

for eksempel en kundes oplevelse med kundeservice. Ifølge Christensen og Cornelissen (2011) 

oplever vi fragmenter og helhed som ét og fragmenterne leder os derfor naturligt til at se 

helheden (Christensen & Cornelissen, 2011, s. 388). Dette underbygges af Dowlings argument 

om at der automatisk opstår en helhedsforståelse af virksomheden, altså virksomhedens image, 

når en forbruger møder et fragment (Dowling, 1986). Dette sker uanset om mødet er med en 

reklame, en medarbejder eller via traditionel WOM. Denne ”automatiserede” proces er også 

med til at bekræfte vigtigheden af virksomhedens fragmenter på Trustpilot. Christensen og 

Cornelissen argumenterer for at denne fragmenterede måde at opfatte virkeligheden på, er 

fundamental i undersøgelsen af, hvad der vedrører en virksomheds image (Christensen & 

Cornelissen, 2011, s. 388). I relation til dette speciale er det fundamentale netop, at vi ved hjælp 

af fragmenter af Nordea kan belyse hvordan online brugeranmelderser har en betydning for 

virksomhedens image. På baggrund af ovenstående analyse kan vi udlede, at fragmenterne har 

en afgørende betydning for forbrugernes opfattelse af Nordea og dermed for hvordan 

forbrugeren opfatter bankens image.  
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4.4	  Nordeas	  position	  i	  forhandlingen	  af	  deres	  image	  
Som tidligere beskrevet er Trustpilot en platform, der lægger op til at skabe dialog og 

interaktion mellem forbrugerne og virksomhederne. Vi har undersøgt hvordan forbrugernes 

interaktion påvirker Nordeas image og i denne analyse vil vi undersøge hvordan Nordeas 

interaktion med forbrugerne i form af respons på brugeranmeldelserne også indgår i 

forhandlingen af deres image. 

 

4.4.1	  Feedback	  spiller	  en	  rolle	  i	  forhold	  til	  Nordeas	  image	  

Som vi kort var inde på i specialets teoretiske fundament argumenterer Heidi Hansen for, at 

feedback mellem forbrugere og virksomhed spiller en vigtig rolle i forbindelse med 

virksomhedens image (Hansen H. , 2014, s. 40). Heidi Hansens teori understøtter specialets 

tidligere analyser som konkluderer, at virksomheders image ikke kun påvirkes af virksomedens 

planlagte kommunikation men også (og måske i højere grad) er påvirket af forbrugernes 

konkrete erfaringer med virksomheden (Hansen, 2014, s. 64). Heidi Hansen argumenterer 

desuden for at virksomhedens image bliver skabt i en konstant forhandling mellem 

virksomheden og dens omverden og at feedback fra henholdsvis virksomhed til forbruger og fra 

forbrugere til virksomhed kan have betydning for hvordan virksomhedens image i sidste ende 

defineres (Hansen H. , 2014, s. 60). Overført til specialets case kan vi identificere to typer af 

feedback. Den første type feedback udgøres af forbrugernes anmeldelser, hvor de giver Nordea 

feedback på alt fra kundeservice til rentesatser og boliglån og den anden type feedback udgøres 

af Nordeas respons på anmeldelserne. I denne analyse vil vi fokusere på den feedback Nordea 

giver via respons på forbrugernes anmeldelser, for at undersøge hvordan denne feedback tilfører 

endnu en dimension til forhandlingen af Nordeas image. 

 

På trods af at Nordea fik deres første anmeldelse på Trustpilot i august 2008 er de først for 

nyligt begyndt at respondere på deres anmeldelser (Trustpilot, Anmeldelser af Nordea). Nordea 

har først d. 3. marts 2016 taget ansvaret for deres virksomhedsprofil og er begyndt at svare på 

deres kunders anmeldelser. Et eksempel på et svar fra Nordea fremgår af følgende: ”Hej Allan. 

Tak for din feedback. Vi har netop oprettet Nordeas profil på TrustPilot og beklager, at vi ikke 

har svaret dig tidligere. Vi kan kun blive bedre hvis vores kunder tager sig tid til, at give deres 

mening til kende – så tak for det. Vi bestræber os på hver eneste dag, at levere gode 
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kundeoplevelser. Og derfor er det ærgerligt at læse, at du har haft en dårlig oplevelse med os. 

Hvis du har lyst til at uddybe din oplevelse, må du meget gerne kontakte mig på nedenstående 

link. http://bit.ly/1F5Gcfn Jeg håber og tror på, at vi kan gøre det meget bedre næste gang, du 

ringer til os. Venlig hilsen Linda” (Bilag 2 - nr. 7).  

 

Årsagen til at denne feedback har indflydelse på virksomhedens image er ifølge Heidi Hansen 

den forhandling, der sker i feedback-processen (Hansen H. , 2014, s. 63). Christensen og 

Cornelissen (2011) uddyber forhandlingen der sker om virksomheders image og mener at 

virksomheder samt deres image er socialt skabt gennem kommunikation og forhandling 

(Christensen & Cornelissen, 2011, s. 400). De argumenterer for at den kontinuerlige feedback 

mellem virksomheder og forbrugere rykker ved alles forståelse og fortolkning af virksomheden 

(Christensen & Cornelissen, 2011, s. 400). Der opstår med andre ord en forhandling af mening 

gennem online brugeranmeldelser og den respons Nordea giver anmeldelserne, som har 

betydning for forbrugernes syn på Nordea og dermed bankens image.  

 

Respons	  er	  også	  et	  fragment	  

På samme måde som vi i foregående kapitel argumenterede for, at brugeranmeldelserne kan ses 

som fragmenter af en helhed, kan vi på baggrund af teorien om fragmenter argumentere for, at 

Nordeas respons på brugeranmeldelserne også kan anses som fragmenter af banken. Modsat 

brugeranmeldelserne er Nordeas respons ikke et løsrevet fragment men en form for planlagt 

kommunikation og dermed et fragment i teoriens traditionelle forstand. Disse respons-

fragmenter eksisterer dog kun på grund af de løsrevne fragmenter i form af brugeranmeldelserne 

og er derfor ikke initialt planlagt kommunikation, som den kommunikation, der beskrives i 

Birkigt og Stadler samt Cornelissens imageteorier. Det vil sige, at Nordea kan indgå i 

forhandlingen af deres image men de kan ikke selv kontrollere hvornår eller hvad forhandlingen 

skal omhandle. Dette aspekt udtrykker også forbrugernes øgede magt i forhold til 

virksomhedens image på Trustpilot, som behandlet i kapitel 4.2, Forbrugernes nye magt.  

 

Da Nordea er begyndt at besvare deres brugeranmeldelser kan der siges at være opstået en 

dobbeltsidet dynamik mellem de to typer fragmenter. Det er denne dynamik som giver 

anledning til den ekstra nuance og dermed står Nordeas image til yderligere forhandling. 

Fragmenterne omhandler begge mødet mellem den enkelte forbruger og virksomheden og derfor 
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kan der argumenteres for, at fragmenterne repræsenterer to sider af samme sag, fra henholdsvis 

Nordeas og anmelderens synspunkt.  

 

Karl E. Weicks fortolkningsmodel (1995) kan bidrage til at forklare måden hvorpå individer 

fortolker de forskellige fragmenter og derigennem forhandler om Nordeas image. 

Fortolkningsmodellen lægger sig tæt op ad Christensen og Cornelissens teori om fragmenter og 

helhed samt det hermeneutiske perspektiv, men tilføjer et nyt element til analysen ved at gøre 

denne forhandlingsproces mere eksplicit og forståelig. Fortolkningsmodellen anskuer 

virksomheder og deres image som en masse fortolkninger, der konstant ændrer sig og er i spil 

med hinanden. Altså en forhandling. (Weick, 1995). Som en del af denne fortolkning behandler 

man et Cue, en Referenceramme og en Relation. Et Cue er det nye budskab som man forholder 

sig til. I dette tilfælde er Cue’et Nordeas respons på brugeranmeldelserne. Referencerammen er 

fortolkerens personlige erfaringer og viden (de briller som hun/han ser verden igennem) og 

Relationen er den kobling, som fortolkeren laver mellem et Cue og personens Referenceramme. 

Dette forklarer altså den proces og forhandling der sker hos et individ i mødet med det 

dobbeltsidede fragment.  

 

Fortolkningsmodellens væsentlige bidrag i forhold til opgaven er, at den sætter fokus på 

fortolkningen af Nordeas respons og på den måde hvordan Nordea indgår i forhandlingen af 

deres eget image. Idet responsen og forbrugernes referenceramme påvirker hinanden 

kontinuerligt sker der automatisk forhandling af virkeligheden. Det nye budskab, Nordeas 

respons, kan ændre ved fortolkerens (forbrugerens) referenceramme, som dernæst kan have 

indflydelse på forbrugerens syn på Nordea som det også ses i den hermeneutiske cirkel og i 

processen mellem fragmenter og helhed. 

 

I vores indholdsanalyse ses det eksempelvis, at Nordea svarer på en utilfreds forbrugers 

anmeldelse. Forbrugeren skrev: ”Ikke flexible. Under middel. Vi haft banken I 4-5 år nu betaler 

vores afdrag og regninger til tiden. Vi har de seneste 12-13 mdr. Ikke haft minus på vores konti. 

Her I august gik vores konto I minus med 3000 kr og ja det var 3000 og ikke 30000 jeg skrev. 

Ringede der en dame fra banken dagen efter, jeg bad hende pænt om at ringe efter kl 15.30 når 

jeg havde fri fra arbejde. Men det kunne hun sandelig ikke vente på!!! Vi havde 4 dage til at 

finde de penge ellers ville hun tilbage vores betaling til kommunen på vores børnehave. JEG ER 
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BÅDE SUR OG SKUFFET. Fortsæt endelig på den måde nordea så ender I som danske bank” 

(Bilag 2 - nr. 24). Med følgende respons på anmeldelsen indgår Nordea i forhandlingen af både 

den individuelle forbruges opfattelse af Nordea og andre læsere af anmeldelsens forståelse: ”Hej 

Dennis. Først; Tak for din feedback. Vi kan kun blive bedre, hvis vores kunder tager sig tid til at 

give deres mening til kende. Vi har netop fået oprettet vores profil på Trustpilot og beklager at 

vi ikke har svaret dig tidligere. Vi ønsker selvfølgelig at være fleksible og hjælpe vores kunder, 

når behovet opstår. Hvis du en anden gang oplever, at din konto er på vej i overtræk, må du 

meget gerne ringe til os, så vi kan hjælpe dig med en løsning. Vh. Karina” (Bilag 2 - nr. 24). 

Svaret tilføjer altså endnu et fragment så forbrugeren nu har et dobbeltsidet fragment at forholde 

sig til i sin helhedsopfattelse af Nordea. Som tidligere nævnt argumenterer Dowling for, at 

imagedannelsen er en automatisk proces der sker, når forbrugeren møder et fragment af 

virksomheden (Dowling, 1986, s. 109) og dermed kan det altså siges, at det dobbeltsidet 

fragment også automatisk indgår i forhandlingen af bankens image, på lige fod med andre 

fragmenter.  

 

Nordeas	  responsstrategier	  

Nordeas tilgang til at respondere på deres brugeranmeldelser kan forklares ved hjælp af Coombs 

teori (1995) om responsstrategier. Mere konkret kan Nordeas respons på brugeranmeldelserne 

siges at være deres forsøg på at genoprette og/eller bevare deres image. Forklaret ud fra Weicks 

perspektiv forsøger Nordea altså at påvirke forhandlingen af deres image i en positiv retning. 

Coombs foreslår forskellige responsstrategier afhængigt af typen af det der kræver respons. 

Responsstrategierne skal påvirke omverdens syn på virksomheden og dens ansvar i forbindelse 

med det emne der behandles. Derfor afhænger valget af responsstrategi af situationen og har stor 

betydning for hvordan virksomheden image i sidste ende opfattes af forbrugerne (Coombs, 

1995, s. 169).  

 

I indholdsanalysen ses det, at Nordea anvender forskellige responsstrategier i deres svar på 

brugeranmeldelserne. Vi vil i det følgende eksemplificere de forskellige strategier for at kunne 

belyse hvordan Nordea via disse strategier selv er med til at påvirke forhandlingen af deres 

image.  
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”Hej Christian Tak for din tilbagemelding. Vi har netop oprettet Nordeas profil på Trustpilot og 

beklager at vi ikke har svaret dig tidligere. Det lyder som et rigtigt frustrerende forløb. Vi 

bestræber os på at skabe gode kundeoplevelser hver eneste dag. Derfor er jeg meget ærgerlig 

over at høre om din oplevelse. Hvis du har brug for en uddybende forklaring på forløbet, er du 

meget velkommen til at kontakte mig via dette link : http://bit.ly/1F5Gcfn Vh. Karina” (Bilag 2 - 

nr. 18). I dette svar ses det hvordan Nordea først anerkender forbrugerens frustration og dernæst 

tilbyder kompensation i form af en mulighed for at få en uddybende forklaring på sagen ved at 

kontakte banken via et link. Denne type af kompensation kalder Coombs for Remidation og 

formålet med strategien er at reducere de negative følelser forbrugeren har mod banken ved at 

være proaktiv i forhold til at hjælpe forbrugeren. Ifølge teorien skulle denne strategi medføre 

tilgivelse fra forbrugeren (Coombs, 1995, s. 169). Denne respons er altså et nyt Cue, der bliver 

tilføjet i forhandlingen om Nordeas image og skal optimalt set ændre ved forbrugerens 

Referenceramme og i sidste ende forbedre Relationen, altså forbrugerens opfattelse af Nordea.  

 

En anden responsstrategi Nordea anvender ses i følgende eksempel: ”Hej Sonja. Tak for din 

feedback. Vi har netop oprettet vores profil på Trustpilot og beklager selvfølgelig at vi ikke har 

svaret dig tidligere. Det lyder som en rigtig dårlig oplevelse og det ved jeg, at vi vil gøre bedre 

næste gang. Jeg håber at alt er faldet på plads med din søns kort. Hvis det ikke er tilfældet, må 

du meget gerne kontakte mig på nedenstående link: http://bit.ly/1F5Gcfn Vh. Karina”. I dette 

eksempel ses det at Nordea forsøger at skabe accept for hændelsen med et ”løfte” om, at de vil 

gøre det bedre næste gang. Med denne Rectification-strategi forsøger Nordea at skabe accept og 

tilgivelse ved at skrive, at de vil ændre på deres adfærd.  

 

Fælles for alle de responsstratgier som Nordea anvender er, at de beklager situationen og på den 

måde beder om tilgivelse og accept fra forbrugerne. Med denne respons forsøger Nordea altså at 

skabe sig en position i forhandlingen af deres image på Trustpilot for på den måde at påvirke 

image i en positiv retning. Afslutningsvist kan vi argumentere for, at Nordeas image dermed ér 

til forhandling og at Nordeas respons på brugeranmeldelserne tilføjer en ekstra dimension til 

forbrugernes opfattelse af fragmenter som repræsentation af helheden.  
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4.5	  Et	  nyt	  framework	  for	  imagedannelse	  på	  Trustpilot	  
I følgende kapitel præsenteres en figur som vi har udarbejdet på baggrund af specialets fire 

første delanalyser. Figuren har til formål at sætte fokus på de elementer der er centrale og mest 

relevante i forhold til at forklare, hvad der gør platformen i stand til at påvirke Nordeas image 

og hvilken rolle de enkelte anmeldelse spiller i den forbindelse. Figuren er udarbejdet på 

baggrund af en kombination af teorier og analyser fra de foregående kapitler. Figuren har til 

formål at illustrere teorierne og analysernes sammenhæng og på den måde bidrager den til 

besvarelsen af specialets to første underspørgsmål: Hvorfor er platformen Trustpilot i stand til 

at påvirke Nordeas image? Hvilken rolle spiller de enkelte brugeranmeldelser for Nordeas 

image? 

 

Figuren har derudover til formål at sætte fokus på den del af problemformuleringen der 

omhandler hvordan brugeranmeldelserne udfordrer den traditionelle imagelitteratur. På den 

måde er figuren også en metode til at vise hvilke elementer af de traditionelle teorier, der kan 

bruges til at beskrive Nordeas imagedannelse på Trustpilot samt hvilke dele af de traditionelle 

teorier, der ikke er i stand til at håndtere den kompleksitet, der er forbundet med online 

brugeranmeldelsers påvirkning af Nordeas image. Vi har via vores analyser vurderet at de 

eksisterende modeller og teorier ikke er i stand til at forklare den proces, der påvirker 

virksomheders image via online brugeranmeldelser. Årsagen til det er, at ingen af teorierne tager 

højde for den forbrugerrejse og ændring i forholdet mellem forbruger og virksomheder, som 

Trustpilot har skabt. Nedenstående figur indeholder elementer fra både de eksisterende teorier 

samt elementer fra de konklusioner vi er nået frem til i de foregående analyser. På den måde er 

figuren en unik sammensætning af teorier der ikke tidligere har været brugt i kombination med 

hinanden, med det formål at forklare ét fænomen. Derved inddrager vi teorier som normalt 

bruges til at beskrive og forklare hver deres område, for eksempel image, forbrugermagt og 

litterær analyse. Samspillet mellem teorierne bygger altså videre på teoriernes traditionelle 

egenskaber og udfordrer og udbreder på den måde teoriernes forklaringsevne udenfor den 

kontekst de oprindeligt var tiltænkt. Specialet benytter en række teorier på en alternativ måde 

som ligger udenfor teoriernes oprindelige tiltænkte kontekst. Dette skaber nye perspektiver på 

teorierne og de kan bruges som dele der tilsammen kan forklare nye fænomener, som det ses i 

figur 3.  
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Efter en kort gennemgang af figurens trin, forklarer vi hvilke dele af de foregående analyser og 

eksisterende teori der ligger til grund for udviklingen af figuren. Dernæst analyserer vi hvordan 

de tilsammen udfordrer den traditionelle imagelitteratur og til sidst zoomer vi ind på interessante 

sammenhænge og dynamikker mellem de trin, der i særlig grad kan siges at have indflydelse på 

Nordeas image.  

 

Figur 3 danner desuden udgangspunkt for specialets sidste analyse, hvor vi med inddragelse af 

vores indholdsanalyse, vil gå i dybden med brugeranmeldelserne. Dette gøres med henblik på at 

opnå en dybere forståelse for hvilke temaer i de enkelte brugeranmeldelser, der er afgørende for 

påvirkningen af Nordeas image.  

 

4.5.1	  Hvad	  viser	  figuren	  trin	  for	  trin?	  	  

Figuren er udarbejdet med Nordea som omdrejningspunkt for bedst muligt at kunne bidrage til 

besvarelsen af specialets problemformulering. Figuren består af fem trin som tilsammen viser de 

elementer og det flow, vi på baggrund af vores analyser kan argumentere for, finder sted i 

forbindelse med Nordeas image på Trustpilot. De fem trin er nummereret for overblikkets skyld 

og indikerer ikke nødvendigvis at flowet følger trinnene i rækkefølge fra 1-5. Figuren forsimpler 

en kompleks proces der i høj grad sker ubevidst, hvilket gør det svært at adskille trinene fra 

hinanden.  
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Figur 3 - Et nyt framework for online imagedannelse (Egen figur) 

 

Trin	  1	  –	  Fragmenter	  af	  Nordea	  

Figurens udgangspunkt er Fragmenter af Nordea. Dette første trin udspringer af analyse 4.3, 

Brugeranmeldelser som fragment og helhed. Trinnet repræsenterer de fragmenter som 

forbrugeren kan møde Nordea igennem. Mere konkret kan disse fragmenter være Nordeas 

servicemedarbejdere, bankrådgivere, hæveautomater, netbank, gebyrer, priser og så videre. 

Trin 1 repræsenterer dermed fragmenter af Nordea.  

 

Trin	  2	  –	  Nordeas	  forbrugere	  

Figurens andet trin er Nordeas forbrugere. Dette trin udspringer ligeledes af analyse 4.3, 

Brugeranmeldelser som fragment og helhed. Mere konkret er trinnet inspireret af tankerne bag 

Figur 2 – Fragment og helhed samt analyse 4.2, Forbrugernes nye magt. Trinnet illustrerer 

forbrugerens egentlige møde med et fragment af Nordea, hvor det enkelte fragment kommer til 
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at repræsentere en helhed eller en ny forståelse af Nordea. I fortolkningen af fragmenterne 

spiller forbrugerens forforståelse en væsentlig rolle, da denne danner grundlag for en 

forhandling af mening i mødet med fragmentet, der altså skaber en uundgåelig og instinktiv 

reaktion og meningsdannelse hos forbrugeren. Denne reaktion og meningsdannelse på baggrund 

af et fragment, leder forbrugeren til en helhedsforståelse af Nordea og på dette trin danner 

forbrugeren en opfattelse af Nordeas image.  

 

På trin 2 spiller forbrugernes øgede magt også en vigtig rolle, idet forbrugerne via Trustpilot har 

fået en ny magtfuld rolle overfor virksomheden. Forbrugerne har fået mulighed for at udtrykke 

deres holdninger til virksomheden på Trustpilots platform og på den måde har forbrugerne den 

dagsordensættende magt til at fastlægge hvad er relevant at diskutere i relation til Nordea. På 

den måde har forbrugerne magt til at skabe et nyt fragment af Nordea, et metafragment, som kan 

påvirke andre forbrugeres helhedsforståelse af virksomheden. Trin 2 viser dermed hvordan 

forbrugerne skaber mening og reagerer, når de møder et fragment af Nordea. Forbrugerne 

anvender som en del af dette trin deres øgede magt til at ytre sig om fragmenterne via online 

brugeranmeldelser på Trustpilot og skaber dermed et metafragment, hvilket leder til figurens 

tredje trin.  

 

Trin	  3	  –	  Online	  brugeranmeldelser	  på	  Trustpilot	  

Det tredje trin udspringer dels fra analyse 4.3, Brugeranmeldelser som fragment og helhed og 

dels af analyse 4.2, Forbrugernes nye magt. Trinnet repræsenterer nemlig metafragmenter i form 

af online brugeranmeldelser som forbrugerne skriver om Nordea. Her kommer forbrugernes 

magt i form af Voice i spil og forbrugerne udøver her deres magt til at ytre sig om Nordea. Disse 

brugeranmeldelser kan betragtes som metafragmenter af virksomheden, der på samme måde 

som at de ”rene fragmenter” i trin 1, indgår i en kontinuerlig vekselvirkning mellem fragmenter 

og helhed.  

 

På dette tredje trin ses det, at online brugeranmeldelser bliver påvirket gennem Nordeas respons 

på brugeranmeldelserne, som ligeledes påvirker Nordeas image. På ene side kan den feedback 

Nordea giver i form af respons på anmeldelserne siges at indgå i trin 3 (brugeranmeldelserne) og 

dermed påvirke den dynamik/overførsel af image, der ses fra trin 3 til 4. På den måde indgår 

Nordeas respons i forhandlingen om Nordeas image. På den anden side viser figuren at online 
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brugeranmeldelser påvirker Nordeas image direkte. Påvirkningen er illustreret ved en kanyle fra 

trin 3 til 4. Kanylens betydning i figuren og for Nordeas image, vil blive uddybet nedenfor, hvor 

vi zoomer ind på netop den del af figuren. Trin 3 repræsenterer Nordeas metafragmenter (online 

brugeranmeldelser) samt Nordeas respons på brugeranmeldelserne.    

 

Trin	  4	  –	  Nordeas	  image	  

Fjerde trin illustrerer Nordeas image og viser dermed forbrugernes opfattelse af Nordea. Imaget 

er skabt af de brugeranmeldelser der er skrevet om Nordea, som illustreret i trin 3. Dette går i 

tråd med Dowlings argument om, at imagedannelsen er en automatisk proces der sker, når 

forbrugeren møder et fragment af virksomheden – i dette tilfælde et metafragment. Nordeas 

image udtrykkes desuden ved virksomhedens samlede Trustscore. I forhold til Nordeas image er 

det særligt vigtigt at være opmærksom på, at figuren viser hvordan forbrugerens opfattelse af 

Nordeas image igen kan påvirke andre forbrugere gennem nye brugeranmeldelser, WOM og så 

videre. 

 

Der opstår en form for cirkeldynamik, når en forbruger via et metafragment af Nordea, danner 

sig et billede af virksomheden og skriver en brugeranmeldelse. Denne brugeranmeldelse 

afspejler Nordeas image i en ny teknologisk kontekst ved hjælp af Trustpilots platform. Nordeas 

image på Trustpilot vil derfra fungere som et nyt metafragment af Nordea og på den måde danne 

grundlag for den næste forbrugers ”forhandling” af Nordeas image. Dette kan på samme måde 

som i figur 2 i kapitel 4.3, Brugeranmeldelser som fragment og helhed, anses som en form for 

hermeneutisk cirkeldynamik. Trin 4 viser Nordeas image, som er skabt og påvirket af online 

brugeranmeldelser.  

 

Trin	  5	  –	  Feedback	  

Femte og sidste trin er inspireret af Heidi Hansens kommunikationstrekant. Trinnet illustrerer 

brugeranmeldelsernes effekt på Nordeas image og er påvirket af den feedback som Nordea giver 

i form af respons på brugeranmeldelserne. Med denne feedback tilføjes en ekstra nuance til 

forhandlingen af Nordeas image, hvor Nordea tilføjer yderligere nye fragmenter, som respons på 

metafragmenterne og på den måde får mulighed for at indgå i forhandlingen af deres image. 

Dog indgår Nordeas respons ikke i den samlede Trustscore og har derfor størst betydning for 

den forbruger hvis anmeldelse der bliver svaret på samt de forbrugere, der læser anmeldelserne 
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og ikke blot Trustscoren. Trin 5 viser hvordan Nordea selv indgår i forhandlingen af deres 

image. 

 

4.5.2	  Zoom	  på	  sammenhænge	  og	  dynamikker	  i	  figuren 

Den	  ”omvendte”	  kanyle 

Forbrugernes øgede magt i forhold til virksomheders imagedannelse giver grundlag for at bringe 

Birkigt og Stadlers lineære tilgang til imagedannelse tilbage i spil. Når vi zoomer ind på denne 

del af figuren ses det, at der sker en direkte overførsel fra brugeranmeldelserne til 

virksomhedens image. Ifølge Birkigt og Stadlers model er det virksomhederne der har direkte 

indflydelse på forbrugernes opfattelse af virksomheders image. Ved online brugeranmeldelser 

vil vi argumentere for, at det i højere grad er forbrugerne der direkte påvirker andre forbrugeres 

opfattelse af virksomhedens image. Dermed er overførslen af image på Trustpilot omvendt i 

forhold til den traditionelle litteratur. Dette illustreres i figuren ved hjælp af en kanyle. 

 

 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Kanylen i figuren skal illustrere hvordan brugeranmeldelserne kan siges at påvirke Nordeas 

image direkte. Den direkte påvirkning opstår fordi de enkelte forbrugeres oplevelse med et 



Speciale	  2016	   	   Maria	  Benedicte	  Wedell-‐Neergaard	  
Cand.merc.kom	   	   Camilla	  Mollerup	   	   	  

	  
79  

fragment, bliver til en brugeranmeldelser som indgår på Nordeas virksomhedsside på Trustpilot 

og afspejles i deres samlede Trustscore. Brugeranmeldelserne påvirker læsernes holdning til 

virksomheden, om hun/han ønsker det eller ej. Anmeldelserne kan derfor siges at være et direkte 

udtryk for Nordeas image på Trustpilot. Trustscoren som sammenfatter alle anmeldelserne i ét 

tal er særlig vigtig, fordi den ifølge Bright Local er den primære faktor, når forbrugere danner en 

holdning til en virksomhed (Bright Local Consumer Review Survey, 2015). Kanylen i figuren er 

i høj grad inspireret af Birkigt og Stadlers tankegang i forhold til den lineære overførsel af 

image – blot omvendt da det er forbrugerne og ikke virksomhederne, der dikterer dagsordenen 

og dermed påvirker andre forbrugeres syn på virksomheden. Dermed kan vi argumentere for at 

der er tale om en omvendt kanyle. 

 

Nordea	  indgår	  aktivt	  i	  forhandlingen	  af	  deres	  image	  

Cornelissens samt Birkigt og Stadlers modeller har det tilfælles at begge mangler feedback- og 

forhandlingselementerne. På baggrund af analyse 4.4, Står Nordeas image til forhandling, har vi 

fundet det relevant at tilføje disse elementer til figur 3. Feedback- og forhandlingselementerne 

indikerer at der opstår en forhandling af mening via Nordeas respons på brugeranmeldelserne på 

Trustpilot. Denne proces illustreres i nedenstående figur:  
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Ifølge Heidi Hansens kommunikationstrekant er feedback og forhandling vigtige elementer i 

forhold til virksomheders image (Hansen H. , 2014). Hvad kommunikationstrekanten dog ikke 

tager højde for, er at feedbacken udspringer af fragmenter af virksomheden, som indgår i 

forhandlingen af Nordeas image. Vi kunne derfor ikke alene have brugt denne model til at 

forklare de processer der gør sig gældende på Trustpilot i forhold til Nordeas image, så derfor 

vurderede vi, at en kombination af modellerne var nødvendig for at kunne belyse processerne 

tilstrækkeligt.  

 

På baggrund af de fremhævede elementer fra figuren, den ”omvendte” kanyle samt feedback og 

forhandling, ses det hvordan to meget forskellige processer påvirker Nordeas image på 

Trustpilot. På den ene side har vi identificeret en proces hvor den hermeneutiske cirkeldynamik, 

forhandling og forståelse, er afgørende for hvordan Nordeas image opfattes. På den anden side 

har vi identificeret en proces hvor Nordeas image er en direkte overførsel mellem forbrugere, 

illustreret ved den ”omvendte” kanyle.  

 

Hvorvidt den enkelte forbruger som besøger Trustpilot for at læse brugeranmeldelser påvirkes af 

den ene proces, den anden proces eller begge processer, afhænger af den enkelte forbrugers 

adfærd. Bright Local studiet viser, at det vigtigste parameter for forbrugerne når de danner 

holdning til virksomheder på baggrund af online brugeranmeldelser, er ratingen (Trustscoren) 

(Bright Local Consumer Review Survey, 2015, s. 257). Dette indikerer at den mere direkte og 

”omvendte” kanyle-proces er vigtig for Nordeas image og at Nordeas Trustscore spiller en stor 

rolle i imagedannelsen. Vi kan på den baggrund argumentere for, at Nordeas image på Trustpilot 

kan siges at være blevet en mere objektiv og målbar størrelse, et ”image” på 1,8 i Trustscore. 
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5	  Analyse	  del	  2	  

5.1	  Tendenser	  og	  mønstre	  i	  Nordeas	  brugeranmeldelser	  
I følgende afsnit vil vi zoome ind på den del af figur 3 som illustrerer de brugeranmeldelser, der 

er skrevet om Nordea, for på den måde at kunne lave en dybdegående analyse af hvad disse 

brugeranmeldelser består af og hvordan disse helt konkret påvirker Nordeas image.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis man dykker ned i vores indholdsanalyse af Nordeas brugeranmeldelser på Trustpilot, får 

man et mere detaljeret billede af hvilke temaer forbrugerne skriver om. Indholdsanalysen viser 

at forbrugerne anvender Trustpilots platform forskelligt, forstået på den måde at deres 

anmeldelser omhandler forskellige temaer, der alle kan siges at spille forskellige roller i 

forbindelse med Nordeas image. Derudover viser indholdsanalysen også, at 

brugeranmeldelserne er skrevet på baggrund af mere eller mindre specifikke oplevelser med 

Nordea. I følgende analyse vil vi først analysere hvilke temaer der er centrale for de enkelte 

brugeranmeldelser og hvilken betydning disse har for Nordeas image. Dernæst analyserer vi 

forholdet og betydningen af de specifikke og generelle anmeldelser.  
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I behandlingen af vores empiriske data har vi kategoriseret de temaer som fremgår af Nordeas 

anmeldelser på Trustpilot. Det første tema vi har identificeret er Produkt. Et eksempel på dette 

tema ses i følgende uddrag af tre anmeldelser: ”Hurtig og effektiv oprettelse af konto[…]”, 

”[…]Du kan betale 100 kroner hvis du har overtrukket din konto bare 1 dag[…]” og ”[…]En 

netbank der meget sjældent virker […]” (Bilag 2 - nr. 23, nr. 38 og nr. 45). Disse passager er 

kendetegnet ved at de omhandler Nordeas produkter, både i henhold til renteniveau og gebyrer 

samt netbank, åbningstider og fejl i produkter.  

 

Det andet tema vi har identificeret er Service. Eksempler på Service ses i følgende uddrag af 

anmeldelser: ”Vi blev modtaget af en ung, nedladende og meget lidt kundevenlig pige i 

banken.”, ”Deres kundeservice var utrolig arrogant og ville ikke tage ansvar for problemet” og 

”Jeg oplevede nidkærhed og nedladenhed. Jeg oplevede jordens på alle måder dårligste 

service.” (Bilag 2 - nr. 44, nr. 45 og nr. 40). Fælles for disse uddrag er, at de dækker over den 

service, der er blevet ydet af Nordeas medarbejdere, når de enten personligt eller via telefon, 

mails eller webformularer har haft kontakt med kunderne. Derudover dækker temaet over vente- 

og sagsbehandlingstider.  

 

Tredje identificerede tema er Rådgivning som har visse overlap med både Produkt og Service. 

Fælles for de anmeldelser vi har kategoriseret som Rådgivning er at anmelderen eksplicit skriver 

”rådgiver”, ”rådgivning” eller når en anmeldelse omhandler kvaliteten af en rådgivning. 

Undtaget er de anmeldelser hvor det tydeligt fremgår, at der refereres til Service som det 

eksempelvis ses i følgende anmeldelse: ”Har været kunde i næsten 2 år, og har endnu ikke 

formået at få kontakt til min rådgiver hurtigere end 4 dage efter henvendelse” (Bilag 2 - nr. 28). 

Her refereres nemlig ikke til kvaliteten af rådgivningen men til Service i forhold til rådgiverens 

tilgængelighed. I indholdsanalysen ses Rådgivning eksempelvis ved følgende passager ”[…] En 

”rådgiver” som råder mig til en låneløsning, som koster mange procenter over hvad jeg selv 

kommer frem til på 10 minutter[...]”, ”Aldrig oplevet at noget gik så hurtigt i en bank, og slet 

ikke uden al mulig dokumentation, udfyldning af skemaer og irrelevante spørgsmål. Det eneste 

rådgiveren fik, var mit personnummer. Hatten af for det!” og ”[…] super rådgivere selvom man 

er tilknyttet forskellige” (Bilag 2 - nr. 53, nr. 42 og nr. 43).  
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I eksemplerne ses det, at Service og Rådgivning ligger tæt op ad hinanden fordi begge temaer 

refererer til situationer hvor Nordeas forbrugere og medarbejdere er i kontakt med hinanden. 

Følgende citat ligger på grænsen mellem de to temaer men vi har kategoriseret anmeldelsen som 

Rådgivning: ”[…] Så må jeg konstatere, at hun ikke alene var uhøflig, og talte ned til os, hun 

var også – i bedste fald uvidende” (Bilag 2 - nr. 44). Her ville man altså kunne argumentere for, 

at rådgivers uhøflighed både kunne kategoriseres som Rådgivning og Service. Vi har 

kategoriseret anmeldelsen som Rådgivning fordi den handler om, at rådgiveren angiveligt har 

været uvidende i mødet med kunden. Modsat relaterer Rådgivning sig også til Produkt fordi 

Rådgivning er en del af de kerneprodukter som Nordea tilbyder. Dog har vi vurderet, at 

Rådgivning relaterer sig mest til Service, frem for Produkt, da disse kategorier i sidste ende 

handler om den måde, hvorpå Nordeas medarbejdere møder kunden.   

 

Fjerde og sidste tema er kategoriseret som Troværdighed. Eksempler herpå ses i følgende 

citater: ”For at påvise at hun løj, lavede vi en overførsel på en lørdag fra den ene konto til en 

anden, hvor pengene gik ind med det samme. Dette sagde medarbejderen, da vi henvende os 

dagen efter, var ganske normalt og at de ville være på kontoen mandag. Nu er det så mandag, 

og der er stadig ingen penge. Vi er blevet udsat for tyveri af en bank[…]”,  ”[…] Uden at 

fortælle det til nogle, så har de udfaset det gratis Dankortet” og ”Jeg aftaler med en 

medarbejder i filialen ved Vesterport i København, at han skulle lukke min konto ned. Det gør 

han ikke[…]” (Bilag 2 - nr. 54, nr. 49 og nr. 37). Fælles for anmeldelserne med dette tema er, at 

de dækker over anmeldelser, hvor forbrugeren eksplicit pointerer, at hun/han har fået besked på, 

at der vil ske ét men at der sker noget helt andet eller ingenting. Et andet kendetegn for dette 

tema er at Nordeas handlinger er uventede for forbrugeren og derfor opfattes som utroværdige. 

 

I diagrammet nedenfor ses det, at 32% af anmeldelserne handler om Produkt, 39% om Service, 

15% om Rådgivning samt 12% om Troværdighed. De resterende 2% dækker over anmeldelser 

udenfor kategorierne som er ubegrundede negative. En overvægt af alle anmeldelserne 

omhandler to, tre eller alle temaer og er dermed en kombination af kategorier. 
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Et eksempel på en anmeldelse som indeholder alle fire temaer ses i følgende citat: ”[…] På 

grund af et overtræk på 2500,- og tidligere et par små overtræk, men eller en rimelig stabil 

indkomst og rettidig tilbagebetaling, valgte Nordea at lukke mit Visa (PRODUKT). […]Udover 

at hun griner da hun tager telefonen fordi hun tydeligvis har gang i noget andet som er vigtigere, 

følte jeg mig ikke hørt eller mærkede nogen interesse i at blive beholdt som kunde (SERVICE). 

[…] En "rådgiver" som råder mig til en låneløsning som koster mange procenter over hvad jeg 

selv kommer frem til på 10 minutter (RÅDGIVNING) Det kalder jeg svindel. Være det 

uagtsomt svindel eller ej, det er jeg ligeglad med (TROVÆRDIGHED) […].” (Bilag 2 - nr. 53).  

Diagram 1 - Udarbejdet på baggrund af data fra indholdsanalysen - bilag 2 

Produkt	  
32%	  

Service	  
39%	  

Rådgivning	  	  
15%	  

Troværdighed	  
12%	  

Ubegrundet	  
nega_v	  
2%	  

Temaer	  i	  Nordeas	  anmeldelser	  



Speciale	  2016	   	   Maria	  Benedicte	  Wedell-‐Neergaard	  
Cand.merc.kom	   	   Camilla	  Mollerup	   	   	  

	  
86  

5.1.1	  Hvilke	  temaer	  er	  vigtigst	  for	  Nordeas	  image?	  

Service	  og	  Rådgivning	  

I diagrammet ses det at der er en klar overvægt af de temaer hvor forbrugerne er i kontakt med 

Nordeas medarbejdere, Service og Rådgivning. Som beskrevet i kapitel 3, Teoretisk fundament, 

argumenterer Gray og Balmer samt Kazi for at service, her netop defineret ved medarbejdernes 

interaktion med forbrugerne, er et afgørende parameter for virksomheders imagedannelse (Gray 

& Balmer, 1998, s. 700) (Kazi, 2009, s. 44). Deres teoretiske argumenter understøtter dermed 

vores empiriske undersøgelse af Nordeas anmeldelser på Trustpilot. I indholdsanalysen 

omhandler 54% af anmeldelserne medarbejdernes interaktion med forbrugerne. Rådgivning og 

Service er dermed de temaer der oftest indgår i en brugeranmeldelse. Gray og Balmer forklarer 

at service har særlig stor indflydelse på image i virksomheder som helt eller delvist beskæftiger 

sig med service (Gray & Balmer, 1998). Nordea beskæftiger sig på mange måder med service, 

herunder i forbindelse med rådgivning af deres kunder og derfor kan Nordea delvist betegnes 

som en service virksomhed. Rådgivning udgør altså en del af Nordeas kerneforretning, hvilket 

kan forklare forbrugernes interesse for dette tema.  

 

Siden 1920’erne har forbrugernes opfattelse af kvalitet gradvist ændret sig fra at være 

produktfokuseret til nu at være baseret på den serviceoplevelse de får af virksomhederne (Rares, 

2014, s. 539). Gray og Balmers studie (1998) som understreger vigtigheden af service og 

virksomheders medarbejdere i relation til imagedannelse er fra 1998, længe før online 

brugeranmeldelsernes blev en del af den nye forbrugerrejse. Det er dermed ikke nyt at service er 

et vigtigt tema for forbrugerne og for virksomhedernes image. Med fremkomsten af online 

brugeranmeldelser på platforme som Trustpilot kan service siges at få en forstærket effekt i 

forhold til virksomheders image. Argumentet for denne forøgede effekt af service-fragmentet er, 

at der på Trustpilots platform er en høj grad af tillid mellem forbrugerne, fordi platformen 

karakteriseres som et Community (jævnfør kapitel 4.1). Dette betyder at mange forbrugere 

baserer deres beslutninger på baggrund af andre forbrugeres oplevelser. Da Service er et af de 

mest hyppige temaer i anmeldelserne, får temaet dermed en særlig betydningsfuld rolle i 

forbindelse med Nordeas image på Trustpilot. Dette kan yderligere forklares ved Figur 2 

(Fragment og helhed), som viser hvordan Forbruger A’s oplevelse med Nordea bliver genstand 

for Forbruger B’s opfattelse af virksomheden. Service optager altså ikke blot den forbruger der 

skriver om den men også de forbrugere, der læser anmeldelsen.  
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Endnu et argument for at Service spiller en vigtigere rolle i forbindelse med Nordeas image er at 

Service påvirker de andre temaer vi har identificeret. Som det fremgår af nedenstående 

eksempler, kan Service kompensere for en negativ oplevelse med andre temaer eller forstærke 

disse: ”Jeg skal derefter modtage nogle breve fra dem men de dukker aldrig op, så jeg ringer 

ind til dem, og hun sørge for at jeg lige kan smutte forbi en anden filial hvor det passer bedre at 

komme forbi på vej fra skole. […] Jeg har aldrig nogensinde oplevet så god en service nogen 

som helst steder før!” (Bilag 2 - nr. 34). I dette uddrag af en anmeldelse til fem stjerner ses det, 

at anmelderen ikke modtager sine breve som lovet og på den måde har oplevet en fejl fra 

Nordea. Dog ses det også at Nordeas medarbejder kompenserer for dette ved at udøve en god 

service, som ændrer på hvad der kunne have været en meget negativ oplevelse for forbrugeren. 

God service kan udligne og forbedre en kundes dårlige oplevelse med Nordea. Omvendt kan en 

fejl eller en dårlig oplevelse med Nordea forværres, hvis kunden efterfølgende oplever en dårlig 

kundeservice, som det ses i følgende uddrag af en anmeldelse, der har fået én stjerne: ”[…] Den 

4/12-2015 er pengeoverførslen fra Sverige på plads på kontoen i Canada. Pengene fra den 

danske konto kommer aldrig. […] Værst af alt, så er de ligeglade. Det ses tydeligt af de svar de 

har sendt. Engagementet med Nordea slutter og jeg trækker mine penge ud af banken. Det 

bestemmer de jo selv hvordan de vil behandle deres kunder. Men jeg bestemmer også hvor jeg 

vil have mine penge og det er ikke hos Nordea” (Bilag 2 - nr. 20). Denne kundes dårlige 

oplevelse med en fejl i produktet bliver forstærket af den efterfølgende dårlige kundeservice, 

hvilket i dette tilfælde ikke blot leder til Negativ Voice, men også til forbrugerens Exit. Samme 

mønster gør sig gældende i forbindelse med temaet Troværdighed som det fremgår af følgende 

eksempel: ”Så nu sidder jeg her lille juleaften og har ikke hørt andet end positive ting hele 

vejen igennem og får afslag på lånet og efter det vil de ikke engang hjælpe mig. Dette er en uden 

tvivl den dårligste service jeg nogensinde har været ude for!” (Bilag 2 - nr. 18). Her forstærker 

den dårlige service forbrugerens dårlige oplevelse, fordi banken pludselig giver kunden afslag 

på et lån og dernæst yder dårlig kundeservice.  

 

I ovenstående analyse forstærkes temaerne Rådgivning, Produkt og Troværdighed af den 

service, som banken yder. Med andre ord: hvis kunden har haft en dårlig oplevelser med et 

produkt eller rådgivning kan dette forbedres ved god service og forværres ved dårlig service. 
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Dette er endnu et argument for, at Service er et helt afgørende tema i metafragmenterne som 

påvirker de andre metafragmenter og dermed Nordeas image i både positiv og negativ retning. 

 

At service er et afgørende tema, forklarer Nordeas svære situation på Trustpilot hvor Service 

netop er overrepræsenteret i forhold til de andre temaer. Som det ses i diagram 2 nedenfor, 

omhandler 29% af anmeldelserne Service i et negativt øjemed, mens 10% af anmeldelserne 

handler om en positiv oplevelse som forbrugeren har haft med service. Hele 29% af den service 

som kommer til udtryk i anmeldelserne påvirker altså andre temaer og dermed Nordeas 

resterende anmeldelser negativt. Kun de 10%, som udgør positive serviceoplevelser kan 

afhjælpe negative oplevelser indenfor de andre temaer. Man kan altså argumentere for, at en 

større andel af positive serviceoplevelser i samspil med henholdsvis, Rådgivning, Troværdighed 

og Produkt ville kunne give en højere Trustscore.  

Diagram 2 - Udarbejdet på baggrund af data fra indholdsanalysen - bilag 2 

Produkt,	  nega_v	  
26%	  

Produkt,	  posi_v	  
6%	  

Service,	  nega_v	  
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Service,	  posi_v	  
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Rådgivning,	  nega_v	  
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fordelt	  på	  posi_ve	  og	  nega_ve	  
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Troværdighed	  

Af diagram 1 fremgår det, at 12% af Nordeas anmeldelser omhandler Troværdighed. Ifølge 

Flyvholm og Isakson er troværdighed særligt vigtigt i bankindustrien i forhold til virksomheders 

image, da forbrugere indgår i ”komplekse” handler med høj grad af involvering (Flyvholm & 

Isakson, 2008, s. 366). Deres teori understøtter også vores kategorisering af Troværdighed som 

et vigtigt tema. I diagrammet udtrykkes Troværdighed eksplicit ved at vise de situationer, hvor 

banken lover ét og gør noget helt andet eller ingenting. I sin eksplicitte form er Troværdighed 

det tema der fremgår færrest gange i Nordeas anmeldelser. Ifølge Sichtmann (2007) 

kendetegnes troværdighed ved den tillid forbrugeren har til at virksomheden vil levere et 

produkt eller en serviceydelse i den kvalitet som forbrugeren forventer, på baggrund af tidligere 

erfaringer fra lignende situationer. Ifølge denne teori kan der argumenteres for at Troværdighed 

også indgår i de andre temaer (Produkt, Service og Rådgivning). Grunden til dette er at 

anmeldelserne der omhandler de tre andre temaer netop er skrevet, hvis der har været et gab 

mellem hvad forbrugeren forventede og hvad forbrugeren fik. Dette kan ses i følgende 

eksempler: ”[…] der foreligger stadig ikke anmærkningsfrit skøde, og midlerne kan derfor ikke 

frigives. Nu arbejder jeg tilfældigvis en bank, og ved at det HØJST burde tage 4 uger. Jeg 

forstår godt hvorfor folk er trætte af bankerne.” (Bilag 2 - nr. 8). I eksemplet ses det, at kunden 

som selv er indenfor bankindustrien, har viden og en forforståelse om at den proces som kunden 

er igennem, højest burde tage fire uger. Processen tog længere tid hos Nordea og dermed opstår 

der en uoverensstemmelse mellem hvad kunden havde forventet af Nordea og det kunden 

oplevede.  

 

Et andet citat viser, at kunden er chokeret over den service kunden har modtaget hos Nordea. 

Idet kunden udtrykker at være chokeret viser det, at kunden havde forventet en bedre service fra 

Nordea. ”Forfærdelig og flabet kundeservice. […] Jeg er meget chokeret og anbefaler, at I 

tjekker (eller uddanner) jeres ansatte lidt bedre i kundekontakt og –håndtering” (Bilag 2 - nr. 9). 

De to eksempler afspejler situationer hvor forbrugerne har haft en større eller anden forventning 

til henholdsvis Nordeas Produkter og Service end banken rent faktisk leverede. På den måde 

kan vi argumentere for, at temaet Troværdighed implicit udgør en del af alle negative 

anmeldelser og ikke kun de anmeldelser der eksplicit udtrykker troværdighed. Dermed kan vi 

argumentere for, at også Troværdighed er et afgørende tema for Nordeas image.  
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Produkt	  

Nordeas produkter kan siges at være udgangspunktet for alle forbrugernes interaktion med 

banken fordi produktet er årsag til at kunderne overhovedet har en relation til Nordea. Derfor 

kan Produkt identificeres som et relevant tema i forhold til Nordeas image. Jævnfør kapitel 3, 

Teoretisk fundament, er Produkt det eneste tema som ikke er repræsenteret som en selvstændigt 

tema i imagelitteraturen. Dette er umiddelbart overraskende da vores indholdsanalyse viser, at 

32% af Nordeas anmeldelser netop omhandler deres produkter. Dog kan vi se at kun 3% af de 

samlede anmeldelser udelukkende omhandler temaet Produkt. Dette understreger, at Produkt er 

stærkt forbundet med de andre temaer og altså ikke i sig selv er et hyppigt emne i forbrugernes 

anmeldelser. Dette indikerer også at Produkt som et isoleret tema ikke er afgørende for 

virksomheders image.  

 

I relation til specialets case er det først i samspil med de andre temaer, at Produkt indgår som en 

del af forbrugernes anmeldelser. Hvis forbrugeren har en dårlig oplevelse med et af Nordeas 

produkter er det mere sandsynligt, at forbrugeren skriver en anmeldelse, hvis Rådgivning, 

Service eller Troværdighed også har haft betydning for situationens udvikling. I følgende citat 

ses det hvordan Produkt er udgangspunktet for forbrugerens anmeldelse: ”På grund af et 

overtræk på 2500,- og tidligere et par små overtræk, men eller en rimelig stabil indkomst og 

rettidig tilbagebetaling, valgte Nordea at lukke mit Visa”. Den negative oplevelse med et 

produkt fra Nordea forstærkes med en dårlig oplevelse med kundeservice og dårlig rådgivning, 

som afslutningen på citatet viser: ”Da jeg ringer for at få det åbnet igen, mener de at det eneste 

jeg kan få er et Mastercard. Udover at hun griner da hun tager telefonen fordi hun tydeligvis 

har gang i noget andet som er vigtigere, følte jeg mig ikke hørt eller mærkede nogen interesse i 

at blive beholdt som kunde. En "rådgiver" som råder mig til en låneløsning som koster mange 

procenter over hvad jeg selv kommer frem til på 10 minutter.” (Bilag 2 - nr. 53). På baggrund af 

dette kan vi argumentere for, at Produkt kan være udgangspunktet for en holdning til Nordea, 

som i samspil med andre temaer udløser en brugeranmeldelse og derfor får en større betydning. 

Man kan antage at hvis Service, Rådgivning og Troværdighed havde være en positiv oplevelse 

for forbrugeren, ville forbrugerens negative holdning til Nordea ikke have været stærk nok til 

udløse en negativ brugeranmeldelse.  
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Indholdsanalysen viser dermed at Produkt ikke i sig selv er et vigtigt tema og dermed kan det 

siges, at Produkt ikke bliver vigtigere for virksomheders image på grund af online 

brugeranmeldelser end hidtil beskrevet i imagelitteraturen.  

På baggrund af ovenstående analyse af de temaer der indgår i Nordeas brugeranmeldelser kan vi 

konkludere, at de vigtigste temaer for Nordeas image er Rådgivning og Service, fordi det oftest 

er disse temaer der ses i anmeldelserne. Begge er temaer hvor forbrugeren indgår i en direkte 

interaktion med Nordeas medarbejdere. Temaerne har fået en større betydning i forbindelse med 

Nordeas image som følge af Trustpilots rolle. Derudover er Troværdighed et tema som implicit 

er gennemgående i alle anmeldelser og kan derfor siges også at spille en central rolle for 

Nordeas image på Trustpilot.  

 

5.1.2	  Specifikke	  og	  generelle	  brugeranmeldelser	  

Specifikke	  brugeranmeldelser	  skaber	  mulighed	  for	  identifikation	  hos	  forbrugeren	  

I Nordeas anmeldelser på Trustpilot fandt vi at lidt mere end to tredjedele, mere præcist 76% af 

anmeldelserne, omhandler specifikke oplevelser forbrugere har haft med virksomheden (Bilag 

5). Det de specifikke anmeldelser har til fælles er at de referer til en bestemt rådgiver, en 

konkret fejl fra medarbejdere eller i produktet eller til en helt specifik situation, som forbrugeren 

enten har være glad for eller utilfreds med. Et eksempel på en specifik anmeldelse er som følger: 

”Forfærdelig og flabet kundeservice. Jeg har aldrig oplevet en så flabet og ringe kundeservice, 

som jeg i dag har oplevet med Nordea efter samtale med to kvindelige medarbejdere. Jeg er 

meget chokeret og anbefaler, at I tjekker (eller uddanner) jeres ansatte lidt bedre i kundekontakt 

og -håndtering.” (Bilag 2 – nr. 9). Som det ses i citatet afspejler de specifikke anmeldelser 

hvordan den enkelte forbruger opfatter Nordea, baseret på en helt konkrete oplevelse som 

forbrugeren har haft med to kvindelige ansatte i Nordea.  

 

Andre anmeldelser går endnu mere i detaljer med hvad der er sket i den konkrete situation, som 

det ses i følgende uddrag af en anden specifik anmeldelse: ”Ågerkarle og elendig service!!! 

Nordea er en forretning, hvis opgave er at tjene penge. Det er også helt fair! Men at trække kr. 

225,- i rykkergebyr fordi saldoen på min konto er i minus én enkelt dag, når jeg 4 dage forinden 

skrev en mail til banken om at udbetalingen til min konto ville blive forsinket, det er bare ikke 

ok. Især når det max tilladte rykkergebyr er på kr. 100,-. Jeg føler mig dermed svindlet af disse 

ågerkarle!!!![...]” (Bilag 2 - nr. 10). Denne specifikke anmeldelse beskriver meget detaljeret at 
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anmelderen føler sig uretfærdigt behandlet på grund af et for stort rykkergebyr, på trods af at 

han på forhånd har informeret Nordea om, at hans udbetaling ville blive forsinket. Anmelderen 

nævner derudover at han syntes, at Nordea har ydet en dårlig service i denne forbindelse og at 

han føler at banken har svindlet. I denne specifikke anmeldelse er det muligt at identificere 

følgende temaer: Produkt, Service og Troværdighed. Anmeldelsen er specifik hvilket resulterer 

i, at andre forbrugere som læser anmeldelsen, har mulighed for at identificere de temaer, der 

kommer til udtryk i brugeranmeldelsen. Årsagen til dette er at de specifikke anmeldelser 

formidles igennem anmeldernes egen historie om en oplevelse med Nordea og på den måde kan 

siges at ”male et billede”, som gør det nemmere for andre forbrugere at sætte sig ind i 

anmelderens situation og derigennem at danne sig en holdning til Nordea.  

 

I følgende anmeldelse ses det eksempelvist hvordan anmelderen tager os igennem sin oplevelse 

step by step: ”Nordea stjal 15.000 kr. ved højlys dag. Jeg hjalp min mor med en sag, hvor 

Nordea havde plyndret hendes faste overførsel fra hendes erhvervskonto til lønkonto. Det har 

aldrig været et problem tidligere. Pengene går ind samme dag, da det er samme bank og filial. 

Denne gang, havde de dog selv beholdt pengene og hendes lønkonto er nu i minus. Jeg tog 

allerede kontakt til dem på selve dagen for tyveriet, hvor en kvindelig medarbejder sagde, at det 

er helt normalt at pengene ikke går ind samme dag, når det er samme bank - det skyldes bare at 

det er fredag og at de ikke kører "opdateringer" (!). For at påvise at hun løj, lavede vi en 

overførsel på en lørdag fra den ene konto til en anden, hvor pengene gik ind med det samme. 

Dette sagde medarbejderen, da vi henvendte os dagen efter, var ganske normalt og at de ville 

være på kontoen mandag. Nu er det så mandag, og der er stadig ingen penge. Vi er blevet udsat 

for et tyveri af en bank der påstår at være den bedste i landet. Fik fik tilmeld samme svar i dag - 

og de vil ikke hjælpe. Amatører og værste skuffe.” (Bilag 2 - nr. 54). At anmeldelsen er skrevet 

på en ”historiefortællende” måde medfører ifølge principperne for storytellingen, at modtageren 

har lettere ved at identificere sig med anmeldelsen og sætte sig i anmelderens sted (Fog, Budtz, 

& Munch, 2009, s. 68). Jo mere personlig og detaljeret anmeldelsen er, desto lettere er det for 

forbrugerne som læser anmeldelsen at identificere sig med historien og på den måde bruge 

historien som en del af deres egen referenceramme i forhold til Nordea. Identifikationen med 

anmelderens historie sker i det øjeblik læseren kan se sig selv i den anmeldelse hun/han læser 

(Fog, Budtz, & Munch, 2009).Vi kan på ovenstående baggrund argumentere for, at de 

specifikke brugeranmeldelser skaber denne identifikation. Derfor kan de specifikke 
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brugeranmeldelser siges at have langt større gennemslagskraft fordi de skaber identifikation og 

dermed påvirker forbrugerne mere end de generelle anmeldelser, som ikke går i detaljer med 

konkrete situationer. Dermed kan der også argumenteres for at det særligt er de specifikke 

anmeldelser, der spiller en rolle i forhold til at påvirke forbrugerens holdning til og mening om 

Nordea.  

 

Generelle anmeldelser afspejler image i traditionel forstand 

De resterende 24% af anmeldelserne er af mere generel karakter som det kommer til udtryk i 

dette eksempel: ”Både og. Det afhænger VIRKELIG af hvem man snakker med hos Nordea. Jeg 

har haft alt fra suveræne oplevelser til inkompetent rådgivning. Alt i alt er jeg tilfreds” (Bilag 2 

– nr. 30). Fælles for de generelle anmeldelser er at de modsat de specifikke, ikke refererer til 

bestemte oplevelser, rådgivere eller fejl. 

 

I forhold til de generelle anmeldelser kan vi ikke læse ud fra indholdsanalysen hvorvidt disse 

anmeldelser også er skrevet ud fra en konkret oplevelse med virksomheden, eller om det bare er 

forbrugerens umiddelbare opfattelse af Nordea. De generelle anmeldelser kan ses som en 

afspejling af hvad forbrugeren overordnet set tænker og mener om virksomheden, hvilket er i 

tråd med den traditionelle imagelitteratur. Som det fremgår af specialets teoretiske fundament er 

image nemlig defineret ved forbrugerens overordnede syn på virksomheden og ifølge Dowling 

er et image netop ”the set of meanings by which an object is known and through which people 

describe, remember and relate to it” (Dowling, 1986, s. 109). Et eksempel på dette ses i denne 

anmeldelse: ” Altid fremragende service. Jeg forstår ikke alle de negative anmeldelser herinde. 

Både min mor og jeg har ALTID haft gode oplevelser med Nordea. De er altid meget 

informerende, kommer med gode tilbud og tiltaler kunderne meget pænt. Jeg har ingen 

intentioner om at skifte bank. Har altid været glad for Nordea, og føler aldrig, jeg har haft en 

dårlig oplevelse.” (Bilag 2 - nr. 12). Her udtrykker anmelderen sit syn på virksomheden ud fra 

en overordnet tilkendegivelse af, at kunden altid har haft gode oplevelser med Nordea. Vi kan 

dermed argumentere for, at de generelle anmeldelser er en mere direkte afspejling af Nordeas 

image som det opfattes af den enkelte forbruger. Da det ikke altid er muligt for forbrugeren at 

identificere hvilke temaer anmeldelsen udtrykker, er det dermed sværere for forbrugerne at 

identificere sig med anmeldelsens argumenter på samme måde som i de specifikke anmeldelser. 

Dette betyder også at de generelle anmeldelser har en mindre effekt på Nordeas image end de 
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specifikke, fordi de er overordnede og dermed ikke giver forbrugeren mulighed for indlevelse 

og identifikation.  

 

Specifikke	  anmeldelser	  udfordrer	  traditionel	  imagelitteratur	  

I en nærmere undersøgelse af de specifikke og de generelle brugeranmeldelser er det interessant 

at se på hvordan de fordeler sig i henholdsvis negative og positive anmeldelser. Nedenfor ses to 

diagrammer, der viser fordelingen af specifikke og generelle anmeldelser: 

	   

Diagrammerne viser at der blandt de specifikke anmeldelser er en klar overvægt at negative 

anmeldelser, mens anmeldelserne blandt de generelle er mere ligeligt fordelt. Vi har udledt at de 

specifikke anmeldelser er de, der er definerende for Nordeas image på Trustpilot og derfor kan 

det ses som er problem for Nordeas image, at der er så stor en overvægt af de negative, 

specifikke anmeldelser. Som vi ser på baggrund af figur 3, Et nyt framework for online 

imagedannelse sker der en direkte overførsel af Nordeas image, via den ”omvendte” kanyle. I 

figuren illustreres det hvordan brugeranmeldelserne bliver sprøjtet direkte ind i forbrugernes 

bevidsthed og dermed Nordeas image og der argumenteres for at de specifikke anmeldelser, som 

har en større betydning og er overrepræsenteret i Nordeas anmeldelser, er grundsubstansen i 

kanyleindsprøjtningen. Derudover viser indholdsanalysen at forbrugere i højere grad skriver 

negative anmeldelser, når deres opfattelse af Nordea knytter sig til en konkret oplevelse med 

Diagram 3 og 4 - Udarbejdet på baggrund af data fra indholdsanalysen - bilag 2 

Nega_ve	  
57%	  

Posi_ve	  
43%	  

Generelle	  anmeldelser	  

Nega_ve	  
91%	  

Posi_ve	  
9%	  

Specifikke	  anmeldelser	  
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virksomheden. Modsat viser diagrammet over de generelle anmeldelser, at disse i højere grad er 

positive. Af det kan vi udlede, at når forbrugeren ikke har en konkret oplevelse med et fragment 

af Nordea at referere til, er de mere tilbøjelige til at skrive en positiv anmeldelse. Dette kan 

illustreres ved følgende eksempel: ”God bank. Høfligt personale, hurtig ekspedition, billige 

renter .. Jeg er godt tilfreds” (Bilag 2 - nr. 47).  

 

Med overvægten af specifikke anmeldelser kan der argumenteres for, at den traditionelle image-

definition udfordres. Ifølge Dowling defineres image som forbrugerens overordnede ”set of 

meanings”. Denne definition lægger sig til de generelle anmeldelser som kun udgør en fjerdedel 

af Nordeas anmeldelser på Trustpilot. Dermed kan vi argumentere for at imagedannelsen på 

Trustpilot adskiller sig fra teorien, fordi der netop ses en overvægt af de specifikke anmeldelser, 

som bygger på helt konkrete oplevelse med Nordea og derfor ikke understøttes af Dowlings 

perspektiv på image. Tværtimod er det de specifikke fragmenter af Nordea og de identificerede 

temaer som danner udgangspunkt for forbrugernes opfattelse af banken og som dermed har fået 

en vigtigere rolle i forbindelse med Nordeas image. Fordi der ses så relativt mange specifikke 

anmeldelser af Nordea, og de dermed kan siges at være definerende for imagedannelsen på 

Trustpilot, kan vi argumentere for at disse specifikke brugeranmeldelsers effekt problematiserer 

Dowling og litteraturens gængse opfattelse af virksomheders image. På Trustpilot defineres 

image ikke af forbrugernes overordnede holdninger til virksomheden, det defineres derimod på 

baggrund af meget specifikke fragmenter, som formidles via forbrugernes detaljerede historier 

og oplevelser med Nordea.  

 

5.1.3	  Rådgivning	  og	  service	  er	  de	  vigtigste	  specifikke	  fragmenter	  

Ud fra ovenstående analyser kan vi udlede at specifikke anmeldelser har en særlig stor 

betydning for Nordeas image på Trustpilot. For at få et endnu dybere indblik i hvilke temaer i de 

enkelte brugeranmeldelser, der er afgørende for Nordeas image, har vi udarbejdet 2 diagrammer 

som viser de vigtigste temaer, Service og Rådgivning, fordelt i positive/negative anmeldelser og 

specifikke/generelle anmeldelser. Disse diagrammer ses i det efterfølgende. Diagrammerne viser 

kun forholdet mellem positive/negative og specifikke/generelle for hvert tema, mens temaernes 

procentvise fordeling ses i Diagram 1.	  
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Generel	  -‐	  
Negativ	  
12%	  

Generel	  -‐	  Positiv	  
10%	  

SpeciYik	  -‐	  
Negativ	  
71%	  

SpeciYik	  -‐	  
Positiv	  
7%	  

Service	  

Generel	  -‐	  
Negativ	  
12%	  

Generel	  -‐	  Positiv	  
12%	  

SpeciYik	  -‐	  
Negativ	  
63%	  

SpeciYik	  -‐	  Positiv	  
13%	  

Rådgivning	  

Diagram 5 og 6 - Udarbejdet på baggrund af data fra indholdsanalysen - bilag 
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Ovenstående diagrammer kombinerer indholdsanalysen på en ny måde der viser forholdet 

mellem de forskellige temaer, vi ind til videre har vurderet, som afgørende for Nordeas image.  

Ud fra diagrammerne ses det at det dominerende tema Service som både indeholder flest 

anmeldelser og har størst betydning for udfaldet af de andre temaer, hovedsageligt er negativt. 

Hele 83% af de anmeldelser, som omhandler Service er negative, dette inkluderer både de 

specifikke og de generelle anmeldelser. De mange negative anmeldelser som omhandler Service 

er alarmerende for Nordeas image, fordi de har indflydelse på de andre temaer. De resterende 

17% som omhandler service er de anmeldelser som har potentiale til at påvirke forbrugernes 

oplevelser og holdning i relation til andre temaer, i en positiv retning. Derudover ses det, at hele 

71% af de specifikke anmeldelser som omhandler Service er negative. Vi har netop konkluderet 

at de specifikke anmeldelser har en større effekt på Nordeas image og det kan derfor siges at 

Nordeas image på Trustpilot er negativt på grund af dette. Cirkeldiagrammet som illustrerer 

Rådgivning viser at dette tema ligeledes er domineret af negative specifikke anmeldelser hvilket 

også påvirker Nordeas image negativt.  

 

De temaer der er hyppigst repræsenterede i Nordeas anmeldelser er som nævnt Service og 

Rådgivning (jævnfør Diagram 1). Dermed kan det siges at temaer hvor forbrugerne møder en 

medarbejder fra Nordea, herunder service, rådgivning, kundekontakt, kundeservice med mere, 

er vigtigere for Nordeas image end nogensinde før, på grund af brugeranmeldelserne. Disse 

Service- og Rådgivningsfragmenter har ifølge den traditionelle imagelitteratur altid haft en 

betydning for image (Gray & Balmer, 1998) (Kazi, 2009). På baggrund af analysen kan vi 

argumentere for, at Service og Rådgivning er endnu vigtigere for virksomheders image, end det 

fremgår af den traditionelle imagelitteratur. Derudover kan vi på baggrund af analysen af de 

generelle og de specifikke anmeldelser argumentere for, at der er forskel på hvordan de 

generelle og specifikke anmeldelser påvirker Nordeas image. De specifikke anmeldelser er et 

vigtigere fragement i forhold til Nordeas image på Trustpilot end de generelle anmeldelser fordi 

de specifikke anmeldelser giver læserne noget konkret at basere deres holdning til virksomheden 

på. De specifikke anmeldelser har dermed et større potentiale for identifikation hos forbrugerne. 

Dette udfordrer den traditionelle imagelitteratur fordi den netop anskuer image som overordnede 

opfattelser af virksomheder og derfor relaterer sig mere til de generelle anmeldelser.   
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6	  Diskussion	  
 

I specialets analyse fandt vi at Trustpilot er en ny måde at skabe og definere image på. Derfor 

finder vi det relevant at diskutere hvordan Trustpilot udfordrer og potentielt redefinerer måden 

image måles på. I følgende kapitel vil vi derfor undersøge og diskutere hvilke forskelle og 

sammenhænge der er imellem de traditionelle imagemålinger og ”imagemåling” på Trustpilot 

samt hvilken betydning dette kan have for Nordeas image.  

 

Kan	  den	  traditionelle	  tilgang	  til	  imagemåling	  erstattes	  af	  Trustpilot?	  

Som beskrevet i kapitel 3, Teoretisk fundament, er fremgangsmåden for måling af 

virksomheders image, både i traditionel imagelitteratur og praksis, baseret på større kvalitative 

analyser. Disse analyser viser hvordan forbrugerne vurderer udvalgte virksomheder og 

industriers præstationer ud fra forskellige temaer.  

 

YouGovs brandindex er ligesom Trustpilot baseret på forbrugernes egne holdninger til 

virksomhederne. YouGovs analyser er ikke tilgængelige for forbrugerne. Derfor kan 

forbrugerne ikke bruge YouGovs brandindex som et fragment i deres meningsdannelse af 

Nordea. På Trustpilots platform har alle forbrugere derimod adgang til at få indsigt i hvordan 

Nordeas image opfattes af andre ligesindede forbrugere. Platformen indeholder en Trustscore af 

Nordea, som forbrugerne kan benytte i deres vurdering af Nordeas image. Brugeranmeldelserne 

samt Trustscoren giver desuden forbrugerne et indblik i hvorvidt banken lever op til andre 

forbrugeres forventninger. På den måde kan der argumenteres for, at måling af virksomheders 

image ikke længere er forbeholdt professionelle analyseinstitutter, virksomheder og medierne 

men nu også er tilgængelig for hver enkelt forbruger. Dermed er image blevet mere 

håndgribeligt for forbrugerne fordi imagemåling på Trustpilot er tilgængelig for alle og bidrager 

til at formidle virksomheders image, sort på hvidt. 

 

Voxmeter-analysen er modsat YouGovs analyser tilgængelig for alle men Voxmeter-analysen er 

stadig målrettet virksomheder, der ønsker at få et indblik i hvordan de opfattes af deres kunder 

eller hvordan deres konkurrenter præsterer (Voxmeter Om os, 2016). I Voxmeter-analysen 

fremhæves 6 ud af i alt 48 områder som analysens respondenter (forbrugere) mener er de 
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vigtigste. På baggrund af vores indholdsanalyse kan vi udlede at de temaer som vi har 

identificeret i Nordeas anmeldelser har mange ligheder med de temaer, som forbrugerne 

vurderer er vigtigst i Voxmeter-analysen.  

 

Et af Voxmeter-analysens seks vigtigste temaer er ”Rådgivernes fokus på salg”. Dette tema 

repræsenterer at en god rådgiver ikke opfører sig som sælger og temaet relaterer sig derfor til de 

anmeldelser vi har kategoriseret som Rådgivning. Flere af Nordeas anmeldelser på Trustpilot 

fokuserer nemlig eksplicit på problemstillingen om at en rådgiver opfører sig som en sælger. Et 

eksempel på dette ses i følgende citat fra indholdsanalysen: ”Bankrådgiver = banksælger! […] 

Efter min oplevelse vil jeg nok stærkt overveje om man ikke skulle finde en bank der har 

rådgiver og ikke banksælger” (Bilag 2 - nr. 52).  

 

Et andet tema som er fremhævet i Voxmeter-analysen er ”Grad af kundekontakt”. Dette tema 

har meget tilfælles med det tema som vi har kategoriseret som Service. Fælles for ”Grad af 

kundekontakt” og Service er at forbrugerne er utilfredse med, at de ikke kan komme i kontakt 

med deres rådgivere (Bilag 2 - nr. 10, nr. 21, nr. 29 og nr. 32).  

 

Voxmeter-analysens tema ”Gennemsigtighed i forhold til pris” relaterer sig til de temaer vi har 

kategoriseret som Troværdighed og Produkt. Dette illustreres i følgende uddrag af en 

brugeranmeldelse fra Trustpilot: ”og nu har jeg fået et gebyr på 100 kr, som det åbenbart årligt 

koster i Nordea at have netbank. Der stod ellers +2 kr på kontoen, og det er derfor ikke et 

rykkergebyr.” (Bilag 2 – nr. 37).  

 

Temaet ”Kundeloyalitet – vil du anbefale banken til andre” fra Voxmeter-analysen fremgår også 

i mange af Nordeas anmeldelser. I indholdsanalysen ses det hvordan mange forbrugere eksplicit 

fraråder andre at indgå i et samarbejde med Nordea: ”[…] Jeg er så skuffet over behandlingen 

og vil aldrig anbefale Nordea til nogen.”, ”[…] har nu haft nordea i mange år og det har altid 

været sådan, så et godt råd find en anden bank alle sammen.” (Bilag 2 - nr. 1 og nr. 2). I 

indholdsanalysen af brugeranmeldelserne på Trustpilot har vi ikke identificeret temaer som 

ligner de to sidste af Voxmeter-analysens seks vigtigste temaer, ”Teknologi” og ”Håndtering af 

kundeklager”.  
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De ovenstående afsnit viser, at de fire temaer vi har identificeret i brugeranmeldelserne på 

Trustpilot har mange ligheder med Voxmeter-analysens vigtigste temaer. Dermed kan vi 

argumentere for, at der er en klar sammenhæng mellem hvilke temaer image traditionelt set 

måles på baggrund af og hvordan image måles på Trustpilot.  

 

På baggrund af dette sammenfald imellem temaer på henholdsvis Trustpilot og i Voxmeter-

analysen kan der argumenteres for, at Trustpilot er en ny spiller i imagemåling. Platformen 

Trustpilot tilføjer dog en ny og mere autentisk nuance til imagemåling fordi platformens indhold 

er genereret af og direkte målrettet forbrugerne. Trustpilot og Voxmeter-analysen har forskellige 

formål fordi de formidler resultater til forskellige interessenter. Alligevel kan det diskuteres 

hvorvidt imagemålingen på Trustpilot kan erstatte de traditionelle imagemålinger.  

 

På den ene side kan imagemåling på Trustpilot siges at være i stand til at erstatte traditionelle 

imagemålinger som Voxmeter-analysen fordi de temaerne der behandles i begge målinger i høj 

grad er de samme. På den anden side kan der argumenteres for, at imagemåling på Trustpilot 

ikke vil kunne erstatte Voxmeter-analysen. Årsagen til dette er at Voxmeter-analysen er mere 

repræsentativ og opdelingen af analysens forskellige temaer er mere dybdegående og 

detaljerede. På Trustpilot er anmeldelserne skrevet uopfordret og uden særlige retningslinjer og 

mangler derfor repræsentativitet, kategorisering og detaljeringsgrad. Dog kan det diskuteres 

hvorvidt forbrugerne overhovedet er interesserede i Voxmeter-analysens repræsentativitet fordi 

vi via vores analyse kan argumentere for, at det er de specifikke historier som er vigtigst for 

forbrugerne på Trustpilot. På Trustpilot er det altså en anden form for dybdegående beskrivelse 

af virksomhedens præstationer, der er relevante for forbrugerne, nemlig den personlige 

beskrivelse af en situation med virksomheden. Det kan diskuteres hvorvidt virksomhederne vil 

foretrække en mere repræsentativ men standardiseret måling af deres image, frem for personlige 

historier som ofte udfolder emnerne på en måde, så virksomhederne kan forstå og respondere på 

disse. Traditionelle imageanalyser som Voxmeter omhandler de samme temaer, men uden de 

personlige nuancer. 

 

Forbrugerne og virksomhederne kan med et enkelt klik se virksomheders image ud fra 

anmeldelserne og Trustscoren på Trustpilot. Dette kan siges at udfordre den måde det hidtil har 

været kutyme at måle image på og det er relevant for Nordeas image, fordi det giver Nordeas 
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forbrugere mulighed for at måle og sammenligne Nordeas image med andre bankers. 

Tilgængeligheden af Trustpilot kombineret med dens brugergenererede indhold adskiller netop 

platformen fra traditionel imagemåling som Voxmeter-analysen. Trustpilot bringer desuden et 

nyt aspekt ind i imagemålingen, fordi platformen opdateres løbende og dermed afspejler 

udviklingen i virksomheders image kontinuerligt. Voxmeter-analysen opdateres udelukkende 

årligt eller efter forespørgsel fra virksomheder.  

 

Når det handler om at danne sig et overblik over virksomheders image og de temaer deres image 

er skabt af, indeholder Voxmeter-analysen mange forskellige diagrammer og opstillinger af 

resultater. Disse diagrammer og opstillinger giver læserne mulighed for hurtigt at danne et 

overblik over de områder hvor bankerne præsterer godt. Trustpilot giver imidlertid ikke 

forbrugerne samme mulighed for at danne sig et overblik over hvilke temaer anmeldelserne 

omhandler. Det er derfor mere kompliceret for den enkelte forbruger eller virksomhed, at danne 

sig et overblik over de temaer som anmelderen implicit fremhæver som vigtige. Dog 

kvantificerer Trustscoren anmeldelserne og udtrykker på den måde et samlet niveau for 

virksomhedens image. På den måde kan det argumenteres for, at Trustpilot skaber overblik i 

form af deres Trustscore men at det er krævende for den enkelte forbruger og virksomhed at 

danne sig et billede af hvilke temaer der danner grundlag for Trustscoren. 

 

På den ene side kan det diskuteres hvorvidt Trustpilot er en ny måde at måle image på.  

Trustpilot bringer ikke nye tendenser og temaer i spil i relationen mellem Nordea og 

forbrugerne. På den anden side kan Trustpilot ses som en ny måde at måle image på fordi 

platformen netop er skabt af forbrugere og målrettet forbrugere, hvilke adskiller platformen fra 

traditionel imagemåling. Derudover er Trustpilot anderledes fordi platformen ikke på samme 

måde som Voxmeter-analysen og andre traditionelle imagemålinger relatere sig til den 

traditionelle forståelse af image som en overordnet holdning til virksomheder. Derimod 

repræsenterer Trustpilot en forståelse af image som er skabt af specifikke, personlige 

metafragmenter, som skaber identifikation i anmeldelserne.  

 

På baggrund af ovenstående diskussion kan der argumenteres for, at Trustpilot har tilført en ny 

dimension til imagemålingen, fordi platformens karakteristika, mekanismer og processer i 

overvejende grad adskiller sig fra den traditionelle imagemåling. Trustpilot kan på sin vis 
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argumenteres for at være mere brugbar i en almen forståelse af image. Dette gælder både for 

virksomheder, der med brugeranmeldelserne kan få et råt indblik i deres forbrugeres sind og for 

de forbrugere som ved hjælp af få klik, får mulighed for at danne sig et billede af virksomheden 

inden de interagere med den. Disse muligheder er ikke i samme grad tilgængelige i Voxmeter-

analysen. Vi vil argumentere for at det er relevant at nytænke den måde image defineres, skabes 

og måles på fordi platformens karakteristika samt de mekanismer og processer ikke kan 

forklares ud fra den eksisterende praksis og litteratur om imagemåling. Trustpilot kan ikke 

erstatte traditionelle imagemålinger men kan opfattes som et udbyggende supplement til 

traditionelle imageanalyser som for eksempel Voxmeter-analysen. 
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7	  Konklusion	  	  
 

I dette speciale har vi sat fokus på hvordan den nye forbrugerrejse på platformen Trustpilot 

udfordrer og påvirker Nordeas image. Mere konkret har specialets formål været at svare 

på problemformuleringen:   

 

Hvordan påvirker online brugeranmeldelser Nordeas image  

og på hvilken måde udfordrer de den traditionelle imagelitteratur? 
 

På baggrund af specialets to første analyser kan vi konkludere, at der er en række forhold som er 

afgørende for, at online brugeranmeldelser på Trustpilot overhovedet er i stand til at påvirke 

Nordeas image. For det første er platformens brugergenererede indhold samt dens Community-

baserede karakteristika med til at skabe tillid mellem forbrugerne. Denne tillid giver forbrugerne 

incitament til danne en holdning til Nordea, på baggrund af andre forbrugeres anmeldelser. 

Tilliden er vigtig i forhold til Nordeas image fordi forbrugerne i langt højere grad stoler på den 

information de får fra andre ligesindede forbrugere end den information de får fra Nordea. 

Desuden er den interaktion der sker mellem forbrugerne på Trustpilot, når de læser hinandens 

brugeranmeldelser, også medvirkende til at øge eller mindske tilliden til Nordea, afhængigt af 

om anmeldelserne er overvejende positive eller negative. På den måde danner 

brugeranmeldelserne grundlag for forbrugernes meningsdannelse og beslutningsproces. De har 

dermed potentiale til at påvirke hvordan Nordea opfattes af andre forbrugere.  

 

For det andet kan vi konkludere, at brugeranmeldelserne giver endnu mere magt til forbrugerne 

fordi de med Trustpilot har fået mulighed for at sætte dagsordenen. Forbrugerne dikterer hvad 

der skal tales om og hvornår i relation til Nordea. Dette betyder at Nordeas image på Trustpilot i 

langt højere grad bliver italesat og dermed skabt af Nordeas forbrugere, fremfor af 

virksomheden selv.  

 

I specialets tredje og fjerde analyser fandt vi, at det er hermeneutiske processer og forhandlinger 

mellem del og helhed, som i sidste ende leder til og påvirker det image som Nordea har på 

Trustpilot. Processerne er særlige i forhold til Trustpilot fordi den enkelte brugeranmeldelse er 
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et metafragment af Nordea og dermed et fragment, der har løsrevet sig fra virksomheden og står 

udenfor virksomhedens kontrol. Brugeranmeldelserne er skabt på baggrund af fragmenter, som 

de forstås i oprindelig forstand. Dette kan være Nordeas kundeservice, en oplevelse med et 

produkt eller en rådgivningssituation og disse fragmenter har en afgørende betydning for 

brugeranmeldelserne, der i sidste ende påvirker Nordeas image på Trustpilot.  

 

Derudover bliver et ekstra niveau af forhandling tilføjet processen når Nordea besvarer deres 

brugeranmeldelser. Denne respons er ligeledes et fragment af Nordea, som indgår i forbrugerens 

forhandling af Nordeas image. Der opstår på den måde et dobbeltfragment som indeholder 

argumenter fra forbrugerens anmeldelser på den ene side og Nordeas respons på den anden side. 

Med dette dobbeltfragment har Nordea mulighed for at skabe sig en position i forhold til 

forhandlingen af deres image.  

 

På baggrund af specialets fire første analyser udarbejdede vi en figur der er i stand til at 

illustrere de processer og dynamikker, der gør sig gældende i forhold til Nordeas image på 

Trustpilot. Analyserne påviste at dynamikkerne og processerne på Trustpilot ikke kan forklares 

fyldestgørende i forhold til Nordeas image, uden at kombinere de eksisterende perspektiver på 

imagelitteratur og de analyser vi har foretaget. På den måde kan vi konkludere at online 

brugeranmeldelser udfordrer den traditionelle imagelitteratur som grundlæggende påpeger at 

virksomheder har en hvis grad af kontrol over deres image. I forlængelse af dette ses der en 

meget direkte overførsel af image fra brugeranmeldelserne til forbrugerne. Denne overførsel af 

image fra forbruger til forbruger kan ligeledes siges at udfordre den traditionelle litteraturs 

forståelse af at image er en direkte overførsel fra virksomhed til forbruger. Nordeas image på 

Trustpilot kan på den måde siges at være skabt af både en lineær proces fra forbruger til 

forbruger samt af hermeneutiske dynamiske processer mellem fragment og helhed. Selvom de to 

processer umiddelbart er forskellige ses det i dette speciale hvordan de på Trustpilot 

komplementerer hinanden.  

                                                                                                                                                                                           

På baggrund af vores indholdsanalyse kan vi konkludere at Nordeas anmeldelser omhandler 

Service, Rådgivning, Troværdighed samt Produkt. De vigtigste temaer for Nordeas image er 

Rådgivning og Service. Begge er temaer hvor forbrugerne indgår i en direkte interaktion med 

Nordeas medarbejdere. På baggrund af de tidligere konklusioner kan vi dermed argumentere for 
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at disse temaer har fået en større betydning, som følge af Trustpilots forøgede rolle i forbindelse 

med Nordeas image. Derudover fandt vi, at Troværdighed et tema som implicit er 

gennemgående i alle anmeldelser og derfor også kan siges at spille en central rolle for Nordeas 

image.  

 

Udover disse temaer påvirkes Nordeas image i høj grad af hvorvidt anmeldelserne er specifikke 

eller generelle. De specifikke anmeldelser er et vigtigere metafragement, i forhold til Nordeas 

image på Trustpilot, end de generelle anmeldelser. Dette skyldes at de specifikke anmeldelser 

skaber en højere grad af identifikation hos forbrugerne. De specifikke anmeldelser giver læserne 

en konkret oplevelse at basere deres holdning til Nordea på og giver dermed anmeldelsen en 

større gennemslagskraft som påvirker Nordeas image mere. De specifikke anmeldelser 

fremkommer desuden langt hyppigere end de generelle anmeldelser og er overvejende er 

negative hvilket øger betydningen af de disse anmeldelser yderligere.  

 

Dermed kan der argumenteres for at det er de specifikke, negative anmeldelser der omhandler 

Service og Rådgivning som er afgørende for hvordan brugeranmeldelserne påvirker Nordeas 

image på Trustpilot.  

 

Afslutningsvist kan vi konkludere, at Nordeas brugeranmeldelser på Trustpilot også udfordrer 

måden hvorpå image defineres i forhold til den traditionelle imagelitteratur. Her defineres image 

som ”a set of meanings” og refererer på den måde til et mere overordnet og generelt syn på 

virksomheden. Vi kan konkludere at image på Trustpilots platform defineres ud fra specifikke 

anmeldelser baseret på forbrugernes personlige fortællinger. Jo mere specifik, detaljeret og 

personlig anmeldelserne om Nordea er, desto mere påvirker det Nordeas image.  
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9	  Bilag	  
	  

Bilag	  1	  
	  



Bilag 2 ‐ Indholdsanalyse
Produkt Service Rådgivning Troværdighed Ubegrundet	negativ

1 1 22:02:16 Vælg	en	anden	bank!	At	flytte	fra	Danske	bank	til	Nordea	er	den	
dårligste	økonomiske	beslutning	jeg	(vi	som	familie)	nogensinde	
har	taget.	Jeg	er	så	skuffet	over	behandlingen	og	vil	aldrig	anbefale	
Nordea	til	nogen.

Anmelderen	mener,	at	
Nordea	ikke	har	været	i	
stand	til	at	håndtere	
deres	økonomi	
tilfredsstillende	og	at	de	
har	fået	en	dårlig	
behandling.

Produkt Service Offentliggjort	4.	marts	2016	Hej	
Jeppe.	Jeg	er	selvfølgelig	rigtigt	
ærgerlig	over	at	du	er	skuffet.	Hvis	
du	har	lyst	til	uddybe	din	
anmeldelse,	er	du	meget	
velkommen	til	at	kontakte	mig	via	
dette	link	http://bit.ly/1F5Gcfn.	Vh	
Karina

Specifik

2 1 18:02:16 Virkelig	en	dårlig	bank.	de	laver	så	mange	fejl,	laver	hele	tiden	min	
konto	om	fra	en	nem	konto	til	en	bare	konto	og	så	siger	de	bare	at	
det	kan	vi	ikke	gøre	det	er	kun	mig	der	kan	mener	de	men	jeg	har	
ikke	været	inde	og	gøre	noget	men	det	sker	stadig,	det	er	sku	for	
dårligt	af	dem	vil	jeg	mene.	har	nu	haft	nordea	i	mange	år	og	det	har	
altid	været	sådan,	så	et	godt	råd	find	en	anden	bank	alle	sammen.

Anmelderen	oplever	fejl	
i	forbindelse	med	sine	
konti	og	mener	ikke,	at	
de	er	i	stand	til	at	løse	
problemerne	og	mener	
forbrugeren	er	for	
dårligt	af	dem.	

Produkt Service Offentliggjort	4.	marts	2016	Hej	
Henrik.	Vi	har	meget	skrappe	
sikkerhedsregler	omkring	ændring	
af	Nemkonti.	Du	kan	kun	gøre	det	
ved	personligt	fremmøde	i	din	filial	
eller	i	din	Netbank,	hvor	du	
kvitterer	med	dit	NemID.	Hvis	du	
stadig	oplever	at	din	Nemkonto	
bliver	ændret,	må	du	meget	gerne	
kontakte	os	på	7033	3333.	Vi	
svarer	telefonen	døgnet	rundt.	Vh	
Karina

Specifik

3 1 16:02:16 Forrykt	behandling.	Fulgte	Nordeas	råd	da	jeg	havde	hus	men	ville	
sælge	det,	vi	samarbejde	i	godt	to	år	og	fik	så	solgt	huset,	men	med	
en	del	tab,	min	rådgiver	sagde	vi	skulle	søge	om	gældsnedsættelse	
fordi	jeg	havde	været	en	god	spiller	og	kæmpet	for	ikke	at	gå	
konkurs,	får	så	den	nedsættelse	og	her	ca	to	år	efter,	har	man	
åbenbart	skiftet	ledelsen	ud	i	Nordea,	det	siger	min	gamle	rådgiver,	
som	jeg	heller	ikke	har	krav	på	mere,	og	at	den	nye	ledelse	siger	så	
at	jeg	har	kostet	Nordea	penge	og	derfor	ønsker	de	ikke	at	yde	lån	
eller	kredit	nogen	sinde	til	mig	mere,	heller	ikke	selv	om	jeg	næsten	
har	100.000kr	stående	på	forskellige	kontoer,	så	nu	var	de	nød	til	at	
lukke	min	kassekredit,	og	blev	anbefaldet	at	skifte	bank,	jeg	er	i	
chok	efter	alle	de	år	jeg	har	været	i	Nordea	og	altid	haft	styr	på	min	
økonomi..

Anmelderen	mener	at	
have	fået	en	dårlig	
behandling.	
Anmelderen	føler	at	
han	er	blevet	vejledt	
forkert	af	sin	rådgiver	
og	at	Nordea	ikke	har	
levet	op	til	anbefalinger	
de	har	givet	efter	at	
ledelsen	er	blevet	
skiftet	ud.	

Service Rådgivning Troværdighed Offentliggjort	4.	marts	2016	Hej	
Michael.	Vi	har	netop	oprettet	
Nordeas	brugerprofil	på	Trustpilot	
og	beklager	at	vi	ikke	har	svaret	dig	
tidligere.	Jeg	har	af	
sikkerhedsmæssige	årsager	ikke	
mulighed	for	at	kommentere	din	
sag	her	på	siden.	Jeg	håber	at	du	og	
din	rådgiver	i	mellemtiden	har	
fundet	en	løsning,	der	er	god	for	
alle	parter.	Skulle	det	imod	
forventning	ikke	være	tilfældet,	er	
du	meget	velkommen	til	at	ringe	til	
os	på	7033	3333.	Vh	Karina

Specifik

4 1 12:02:16 Nordea	i	Vestergade	i	Odense	er	den	dårligste	bank	jeg	har	været	
kunde	i.	De	er	virkelig	nogle	idioter!	Den	bank	skulle	ikke	ha	været	i	
landet,	idiorter!	L.O.R.T.E	BANK!

Anmelderen	mener	at	
Nordea	er	en	dårlig	
bank.	Ingen	yderligere	
begrundelse

Ubegrundet	negativ Offentliggjort	4.	marts	2016	Hej	
Jon!	Tak	for	din	feedback.	Vi	
bestræber	os	på	hver	eneste	dag,	at	
levere	gode	kundeoplevelser,	Så	det	
er	rigtig	ærgerligt	at	læse,	at	du	har	
haft	en	dårlig	oplevelse	i	en	af	vores	
filialer.	Hvis	du	har	lyst	til	at	
uddybe	din	oplevelse,	må	du	meget	
gerne	kontakte	mig	på	dette	link	
http://bit.ly/1F5Gcfn	.Venlig	hilsen	
Linda

Generel

Svar	Fra	Nordea Specifik/generelNr. Stjerne Dato Anmeldelse Kondensering Kategorisering
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Produkt Service Rådgivning Troværdighed Ubegrundet	negativ
Svar	Fra	Nordea Specifik/generelNr. Stjerne Dato Anmeldelse Kondensering Kategorisering

5 4 10:02:16 Tilbagemelding.	Hej.	Vil	blot	sige	at	i	yder	en	ekstrem	god	service	
når	jeg	henvender	mig	igennem	netbank	med	mail.	Dagen	efter	er	
jeg	kontaktet,	eller	der	ligger	en	mail,	det	er	da	bare	super	service.	
Og	dem	som	ringer,	yder	en	ekstrem	god	service,	kan	kun	sige	jeg	er	
tilfreds	med	min	bank,	selv	om	jeg	er	en	meget	lille	kunde.	MVH		
Toke	E	Jeppesen

Anmelderen	mener	at	
han	får	en	god	service	
gennem	netbank,	mail	
og	telefon.	

Service Offentliggjort	4.	marts	2016	Hej	
Toke!	Vi	har	netop	oprettet	
Nordeas	profil	på	TrustPilot	og	
beklager,	at	vi	ikke	har	svaret	dig	
tidligere.	Dejligt	at	læse	din	flotte	
bedømmelse	af	os	og	tak	for	dine	
rosende	ord!	Vi	bestræber	os	hver	
dag	på,	at	give	vores	kunder	de	
bedste	kundeoplevelser.	Og	det	er	
altid	dejligt	at	få	at	vide,	at	vi	gør	
det	godt.	Så	mange	tak	fordi	du	gav	
dig	tid	til,	at	bedømme	os	her	på	
siden!	Venlig	hilsen	Linda

generel

6 5 09:02:16 Fantastisk	rådgivning	att.	Pernille	Albrechtsen.	Jeg	har	haft	en	
yderst	behagelig	oplevelse	ifm.	rådgivning.	Meget	kompetent,	
tålmodig	og	"brugervenlig"	oplevelse.	Dejligt	med	en	skarp	
medarbejder	der	agerer	ud	fra	kundens	behov.	Kan	varmt	
anbefales.

Anmelderen	mener	at	
have	fået	en	fantastisk	
rådgivning	fra	specifik	
medarbejder,	som	gav	
en	kompetent,	tålmodig	
og	brugervenlig	
oplevelse.	

Service Rådgivning Offentliggjort	4.	marts	2016	Hej	
Martin!	Vi	har	netop	oprettet	
Nordeas	profil	på	TrustPilot	og	
beklager,	at	vi	ikke	har	svaret	dig	
tidligere.	Dejligt	at	læse	din	flotte	
bedømmelse	af	os	og	tak	for	dine	
fine	roser!	Vi	gør	hvad	vi	kan	for,	at	
give	vores	kunder	de	bedste	
kundeoplevelser.	Og	det	er	altid	
dejligt	at	få	at	vide,	at	vi	gør	det	
godt.	Så	mange	tak	fordi	du	gav	dig	
tid	til,	at	bedømme	os	her	på	siden!	
Venlig hilsen Linda

Specifik

7 1 08:02:16 Elendig	kundeservice.	Jeg	er	indtil	videre	kunde	hos	Nordea,	og	
mine	oplevelser	fra	Nordea	har	indtil	videre	været	elendig	
kundeservice,	arrogant‐	og	overlegen	attitude	fra	
medarbejderne/kunderådgiverne	og	de	bruger	alle	muligheder	for	
at	hive	penge	ud	af	folk	gennem	gebyr	og	lignende.

Anmelderen	mener	at	
have	fået	elendig	
kundeservice	fra	
arrogante	og	overlegne	
rådgivere.	Anmelderen	
er	desuden	utilfreds	
med	gebyrer.	

Produkt Service Rådgivning Offentliggjort	4.	marts	2016	Hej	
Allan.Tak	for	din	feedback.	Vi	har	
netop	oprettet	Nordeas	profil	på	
TrustPilot	og	beklager,	at	vi	ikke	
har	svaret	dig	tidligere.Vi	kan	kun	
blive	bedre	hvis	vores	kunder	tager	
sig	tid	til,	at	give	deres	mening	til	
kende	–	så	tak	for	det.	Vi	bestræber	
os	på	hver	eneste	dag,	at	levere	
gode	kundeoplevelser.	Og	derfor	er	
det	ærgerligt	at	læse,	at	du	har	haft	
en	dårlig	oplevelse	med	os.	Hvis	du	
har	lyst	til	at	uddybe	din	oplevelse,	
må	du	meget	gerne	kontakte	mig	på	
nedenstående	link.	
http://bit.ly/1F5Gcfn	Jeg	håber	og	
tror	på,	at	vi	kan	gøre	det	meget	
bedre	næste	gang,	du	ringer	til	os.	
Venlig	hilsen	Linda

generel
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Produkt Service Rådgivning Troværdighed Ubegrundet	negativ
Svar	Fra	Nordea Specifik/generelNr. Stjerne Dato Anmeldelse Kondensering Kategorisering

8 1 07:02:16 Ikke	engang	kunde	i	Nordea.	Solgte	min	lejlighed	med	overtagelse	
15.12.15.	Skødet	blev	underskrevet	elektronisk	på	
overtagelsesdatoen.	Deponering	fra	Nordea	(købers	pengeinstitut)	
blev	foretaget	til	tiden.	Min	bank	har	oplyst	Nordea	om	at	alle	lån	er	
indfriet,	og	skødet	er	tinglyst	med	køber	som	ejer	pr	07.01.16,	men	
der	foreligger	stadig	ikke	anmærkningsfrit	skøde,	og	midlerne	kan	
derfor	ikke	frigives.	Nu	arbejder	jeg	tilfældigvis	en	bank,	og	ved	at	
det	HØJST	burde	tage	4	uger.	Jeg	forstår	godt	hvorfor	folk	er	trætte	
af	bankerne.

Anmelderen	mener	at	
banken	yder	dårlig	
service	og	er	længere	
end	han	selv	ved,	at	de	
burde	være,	om	at	
behandle	hans	sag.

Produkt Service Offentliggjort	4.	marts	2016	Hej.Tak	
for	din	feedback.	Vi	har	netop	
oprettet	Nordeas	profil	på	
TrustPilot	og	beklager,	at	vi	ikke	
har	svaret	dig	tidligere.	Jeg	håber	at	
din	boligsag	er	blevet	afviklet.	
Såfremt	det	ikke	er	tilfældet,	vil	jeg	
bede	dig	kontakte	mig	via	
nedenstående	link.	
http://bit.ly/1F5Gcfn	Venlig	hilsen	
Linda

Specifik

9 1 05:02:16 Forfærdelig	og	flabet	kundeservice.	Jeg	har	aldrig	oplevet	en	så	
flabet	og	ringe	kundeservice,	som	jeg	i	dag	har	oplevet	med	Nordea	
efter	samtale	med	to	kvindelige	medarbejdere.	Jeg	er	meget	
chokeret	og	anbefaler,	at	I	tjekker	(eller	uddanner)	jeres	ansatte	
lidt	bedre	i	kundekontakt	og	‐håndtering.

Anmelderen	mener	at	
have	fået	er	forfærdelig	
og	flabet	kundeservice	
af	to	medarbejdere.

Service Offentliggjort	4.	marts	2016	Hej	
Sarah!	Tak	for	din	feedback.	Vi	har	
netop	oprettet	Nordeas	profil	på	
TrustPilot	og	beklager,	at	vi	ikke	
har	svaret	dig	tidligere.	Vi	kan	kun	
blive	bedre	hvis	vores	kunder	tager	
sig	tid	til,	at	give	deres	mening	til	
kende	–	så	tak	for	det.	Vi	bestræber	
os	på	hver	eneste	dag	på,	at	levere	
gode	kundeoplevelser.	Vi	beklager	
den	dårlige	oplevelse,	som	du	har	
haft	med	os	og	håber,	at	vi	kan	gøre	
det	meget	bedre	næste	gang	du	
ringer	til	os.	Venlig	hilsen	Linda

Specifik
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Produkt Service Rådgivning Troværdighed Ubegrundet	negativ
Svar	Fra	Nordea Specifik/generelNr. Stjerne Dato Anmeldelse Kondensering Kategorisering

10 1 03:02:16 Ågerkarle	og	elendig	service!!!	Nordea	er	en	forretning,	hvis	opgave	
er	at	tjene	penge.	Det	er	også	helt	fair!	Men	at	trække	kr.	225,‐	i	
rykkergebyr	fordi	saldoen	på	min	konto	er	i	minus	én	enkelt	dag,	
når	jeg	4	dage	forinden	skrev	en	mail	til	banken	om	at	udbetalingen	
til	min	konto	ville	blive	forsinket,	det	er	bare	ikke	ok.	Især	når	det	
max	tilladte	rykkergebyr	er	på	kr.	100,‐.	Jeg	føler	mig	dermed	
svindlet	af	disse	ågerkarle!!!!	Men	hvad	kan	jeg	stille	op.	Banken	har	
aldrig	svaret	på	min	henvendelse.	Er	det	ikke	underligt	at	give	sig	
tid	til	at	rykke	kunder	inden	man	kigger	på	deres	sag???	Måske	ikke	
i	Nordea	men	i	min	verden	er	det	elendig	kundeservice!!!	Dagen	
efter	min	konto	stod	i	plus	igen	og	alt	var	i	den	skønneste	orden,	
ville	jeg	lige	tjekke	om	de	havde	givet	sig	tid	til	at	besvare	min	
henvendelse,	men	nej.	Tilgengæld	opdagede	jeg	at	de	nu	har	
trukket	huslejebetalingen	tilbage!!!	Hvad	sker	der	Nordea???	Når	
man	så	ringer	til	banken	for	at	få	svar,	får	man	at	vide	at	rette	
person	vil	vende	tilbage	senere	på	dagen.	Dette	sker	bare	aldrig!!!	
Nordea	har	en	fin	facade	men	som	som	bekendt	kan	skindet	
bedrage.	Det	føler	jeg	ihvertfald	Nordea	gør!

Anmelderen	mener	at	
have	fået	en	elendig	
kundeservice	og	at	
deres	rykkergebyrer	er	
for	høj.	Anmelderen	
mener	desuden	at	de	
tager	mere	end	de	har	
lov	til.	Anmelderen	er	
blevet	lovet	
tilbageringning,	men	
har	aldrig	modtaget	et	
opkald

Produkt Service Troværdighed Offentliggjort	4.	marts	2016	Hej	
Thomas!	Tak	for	din	
tilbagemelding.Vi	har	netop	
oprettet	Nordeas	profil	på	
TrustPilot	og	beklager,	at	vi	ikke	
har	svaret	dig	tidligere.	Du	skriver	
at	du	har	sendt	en	mail	til	os,	
omkring	den	manglende	dækning	
på	kontoen	‐	hvorfor	vi	ikke	har	
svaret	dig	tilbage,	har	jeg	ikke	
mulighed	for	at	give	dig	et	svar	på	
her.	Det	tyder	på,	at	der	er	gået	et	
eller	andet	galt	og	det	er	
selvfølgelig	meget	beklageligt.	Vi	
bestræber	os	på	hver	eneste	dag,	at	
levere	gode	kundeoplevelser.	Og	
derfor	er	det	ærgerligt	at	læse,	at	
du	har	haft	en	dårlig	oplevelse	med	
os.	Vi	ønsker	at	være	fleksible	og	vil	
gerne	hjælpe	vores	kunder,	når	
behovet	opstår.Hvis	du	en	anden	
gang	oplever,	at	din	konto	er	på	vej	
i	overtræk,	så	er	du	velkommen	til	
at	kontakte	os,	så	vi	kan	hjælpe	dig	
med	en	løsning.	Venlig	hilsen	Linda

Specifik
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Produkt Service Rådgivning Troværdighed Ubegrundet	negativ
Svar	Fra	Nordea Specifik/generelNr. Stjerne Dato Anmeldelse Kondensering Kategorisering

11 1 28:01:16 Nordea	er	en	bank	der	har.	0%	service	%	Holder	ikke	hvad	de	siger.	
Spilder	kunden	tid.	Nordea	en	bank	der	har.	0%	service	%	Holder	
ikke	hvad	de	siger.	spilder	kunden	tid.	28.	Januar	2016.	0	stjerner.	
Uacceptabel	og	grov	behandling	er	noget	man	skal	forvente	hos	
Nordea.	Jeg	har	brug	dankort,	da	der	findes	steder	der	kun	tager	
dankort.	Det	ved	folk	med	en	IQ	over	50	%	Derfor	ringer	jeg	ind	til	
Nordea.	Jeg	ringer	ind	til	Nordea	og	den	super	kloge	medarbejder	
som	vist	hedder	Micheal	bilder	mig	ind	at	det	kun	er	1%	steder	
hvor	der	tages	KUN	tages	dankort.	Hvilke	jo	ikke	passer	Kloge	
Micheal	Mange	kiosker,	cafeer,	og	butikker	tager	kun	Dankort.	.	Så	
spørger	han	jeg	har	lån,	det	har	jeg	ikke.	Så	spørger	han	om	jeg	har	
arbejde,	det	har	jeg.	Så	siger	han	du	har	afdeling	i	Nørreport	station	
og	skal	komme	med	dine	3	seneste	løn	sedler.	Jeg	tager	til	
nørreport	st.	og	venter	40	time	og	derved	får	jeg	besked	på	at	du	
skal	have	dine	løn	sedler	får	6	måneder.	Jeg	fortæller	manden	hallo	
jeg	har	i	gennemsnit	15000	stående	på	min	konto	.	Jeg	har	haft	
perioder,	hvor	der	er	stået	50000	kr	på	mit	konto.Jeg	har	været	på	
barsel	osv.	Men	barsel	er	ikke	lønseddel.	Den	dag	jeg	skal	købe	hus	
eller	låne	penge,	bliver	det	ikke	hos	Nordea	det	garanterer	jeg.	Jeg	
skifter	bank	snart,	utaknemmelig	service,	utaknemmelige	ansatte.	
Nordea	er	en	dårlig	bank	som	man	har	hørt	i	medierne.	

Anmelderen	har	fået	en	
dårlig	service	og	har	
ikke	fået	det	
betalingskort,	hun	var	
blevet	lovet.	
Anmelderen	mener,	at	
Nordea	har	lavet	fejl	og	
sju‐sker	med	hendes	
sag.

Produkt Service Troværdighed Specifik

12 5 22:01:16 Altid	fremragende	service.	Jeg	forstår	ikke	alle	de	negative	
anmeldelser	herinde.	Både	min	mor	og	jeg	har	ALTID	haft	gode	
oplevelser	med	Nordea.	De	er	altid	meget	informerende,	kommer	
med	gode	tilbud	og	tiltaler	kunderne	meget	pænt.	Jeg	har	ingen	
intentioner	om	at	skifte	bank.	Har	altid	været	glad	for	Nordea,	og	
føler	aldrig,	jeg	har	haft	en	dårlig	oplevelse.

Anmelderen	mener	at	få	
fremragende	service	og	
altid	gode	oplevelser	
hos	Nordea.	
Anmelderen	mener	de	
giver	gode	tilbud	og	at	
de	tiltaler	kunderne	
pænt.	

Produkt Service Offentliggjort	4.	marts	2016	Hej	
Elly.	Tusind	tak	for	roserne!	Vi	er	
også	overraskede	over	den	lave	
score	vi	har	her	på	TrustPilot.	Vores	
kundetilfredshedsundersøgelser	
maler	et	meget	anderledes	og	mere	
opløftende	billede,	men	der	er	en	
tendens	til,	at	glade	kunder	ikke	er	
lige	så	tilbøjelige	som	utilfredse	
kunder	til	at	gå	ind	og	anmelde	os	
på	Trustpilot.	Dejligt	at	du	tog	dig	
tid	til	at	skrive	en	anmeldelse.	Vh	
Karina

Generel
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Produkt Service Rådgivning Troværdighed Ubegrundet	negativ
Svar	Fra	Nordea Specifik/generelNr. Stjerne Dato Anmeldelse Kondensering Kategorisering

13 1 16:01:16 Hvis	man	kunne	give	minus	stjerner	var	det	der	vi	er.	Vi	er	et	
ægtepar	på	41+51	år	der	alle	dage	har	været	kunde	i	Nordea.	
Desværre	gik	vores	rådgiver	i	den	lokale	afdeling	på	pension.	Vi	
skiftede	til	Hillerød	afd.	og	fik	en	tilfældig	rådgiver.	Ville	låne	penge	
til	et	fritidshus	til	600.000	kr.	(er	ejer	af	hus	med	friværdi).	I	første	
omgang	en	rådgiver	i	røret	der	ikke	virker	særlig	kundeminded,	
klager	via	netbank,	bliver	ringet	op	af	direktøren	fra	filialen	der	
opfordrer	til	at	man	skriver	under	med	bank	forbehold	på	huset,	da	
han	synes	det	ser	fornuftigt	ud	og	skal	vende	det	med	en	anden	
rådgiver.	Næste	dag	ringet	op	af	ny	rådgiver	der	bruger	en	times	tid	
på	info	mv.	og	blankt	giver	afslag	selvom	om	vi	er	2	voksne	
mennesker	har	et	rådighedsbeløb	på	over	13.000	pr.	md.	efter	skat	
og	udgifter	ved	køb	af	denne	nye	bolig.	Alt	er	vurderet	af	deres	egne	
folk,	ingen	klatgæld	eller	andet,	men	nej,	vi	skal	indbetale	ca.	
400.000	kontant	til	at	nedbringe	de	obligationslån	vi	har	inden	3	
dage	og	det	er	tiltrods	for	at	der	er	friværdi	i	det	ene	hus	på	det	
dobbelte.....	De	andre	huse	balancerer	...Så	vi	er	færdige	med	Nordea	
og	er	ved	at	skifte	bank	hvor	vi	kan	låne	uden	problemer,	så	HOLD	
DIG	VÆK	fra	Nordea,	de	er	der	ikke	for	dig	‐	desværre	vidste	vi	det	
ikke	så	havde	vi	været	væk	for	lang	tid	siden.	Karsten	og	Annette

Anmelderen	mener	ikke	
at	have	fået	
kundevenlig	betjening	
og	mener	at	få	stillet	et	
lån	i	sigte	den	hos	én	
rådgiver	og	derefter	få	
det	afvist	af	en	anden	
dagen	efter.	

Service Troværdighed Offentliggjort	4.	marts	2016	Hej	
Karsten	og	Annette.	Vi	har	netop	
oprettet	vores	profil	på	TrustPilot	
og	beklager	at	vi	ikke	har	svaret	jer	
tidligere.	Jeg	kan	ikke	kommentere	
på	jeres	individuelle	sag	her	på	
siden.	Men	I	er	velkomne	til	at	
kontakte	mig	via	dette	link.	
http://bit.ly/1F5Gcfn	Tak	for	jeres	
anmeldelse.	Vh	Karina

Specifik

14 1 08:01:16 Investering.	Jeg	har	penge	investeret	i	Nordeas	Investeringe	
forening.	Jeg	er	privat	investor,	og	har	for	mig	"mange"	penge	
stående.	Ud	fra	De	sidste	dages	omtale	omkring	Kinas	økonomi	og	
hvordan	det	evntuelt	kommer	til	at	påvirke	De	andre	markeder	
rundt	omkring	i	Verden.	Derfor	ville	jeg	gerne	tale	med	en	Expert	i	
Investering	for	at	få	lidt	rådgivning,	samt	få	opjusteret	min	risiko	
profil.	Men	ak	nej,	det	var	ikke	noget	De	kunne	hjælpe	med,	jeg	
skulle	ha	min	bank	rådgiver	til	at	opdater	min	risiko	profil	og	han	
havde	først	tid	torsdag	i	næste	uge	(en	uge)	jeg	sagde	jeg	ville	ha	
det	gjort	i	dag.	Men	umuligt.	Jeg	har	også	sydbank	og	dem	havde	jeg	
kontaktet	først,	deres	specialister	og	inden	for	en	halv	time,	var	der	
lavet	ny	profil,	og	jeg	havde	fået	anbefalinger	om	hvad	jeg	skulle	
sælge	og	købe.	Som	jeg	selv	gjorde	efter.	Fantastisk	service.	Så	jeg	
er	godt	nok	træt	af	Nordea.	Det	kan	ikke	passe	at	man	ikke	kan	får	
gjort	noget	så	vigtigt	med	det	samme,	når	kunderne	føler	det	er	tid.	
Så	tænker	på	at	jeg	nok	flytter	alt	over	i	Sydbank.	Sanne	Hansen

Anmelderen	mener	ikke	
hun	får	den	service	hun	
har	krav	på	og	son	hun	
kan	få	i	en	anden	bank.	
Anmelderen	mener	ikke	
at	hendes	rådgiver	
giver	sig	den	
nødvendige	til	at	at	
håndtere	hendes	sag.	

Service Rådgivning Offentliggjort	4.	marts	2016	Hej	
Sanne.	Vi	har	netop	oprettet	vores	
profil	på	TrustPilot	og	beklager	at	
vi	ikke	har	svaret	dig	tidligere.	Vi	er	
som	alle	andre	pengeinstitutter	
underlagt	et	særligt	
rådgivningskrav	i	forbindelse	med	
handel	med	værdipapirer.	Det	
betyder	at	vi	ikke	kan	ændre	på	din	
risikoprofil	uden	en	grundig	
gennemgang	af	din	portefølje.	Når	
det	så	er	sagt,	lyder	det	som	en	lang	
ventetid	på	et	møde.	Et	
telefonmøde/online	møde	kan	vi	
klare	indenfor	maksimalt	48	timer.	
Hvis	du	ønsker	et	fysisk	møde	med	
en	specifik	rådgiver,	kan	der	gå	lidt	
længere.	Tak	for	din	anmeldelse.	Vh	
Karina

Specifik
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Produkt Service Rådgivning Troværdighed Ubegrundet	negativ
Svar	Fra	Nordea Specifik/generelNr. Stjerne Dato Anmeldelse Kondensering Kategorisering

15 1 08:01:16 Den	mest	ukompetente	virksomhed	jeg	har	været	model	til.	Den	21	
dec.	vælger	nordea	at	spærre	mit	ca	2	måneder	gamle	dankort,	
grundet	en	chipfejl.	Da	jeg	den	23	december	skal	bruge	mit	kort,	
finder	jeg	ud	af	at	det	er	spærret,	da	jeg	står	i	inspiration	og	skal	
betale.	Nordea	havde	hverken	informeret	mig	om	at	kortet	var	
spærret	ELLER	sendt	et	nyt.	Jeg	kigger	på	min	netbank	og	kan	se	
kortet	står	som	"canceled"	JEG	kontakter	dem	for	at	høre	hvad	der	
sker,	hvor	de	fortæller	mig	der	er	sket	en	chipfejl	og	de	derfor	har	
lukket	kortet.	Jeg	spørger	hvorfor	de	ikke	kontaktede	mig	da	det	
skete,	men	det	får	jeg	ikke	rigtig	noget	svar	på.	Jeg	står	og	skal	på	
juleferie,	og	havde	derfor	brug	for	mit	kort.	Jeg	får	at	vide,	at	jeg	kan	
hente	kontanter	i	banken	og	at	jeg	får	et	nyt	kort,	og	at	jeg	får	kortet	
gratis.	(det	er	vel	ikke	en	gestus,	man	almindelig	lov	om	købte	
produkter)	Den	30	tager	jeg	hjem,	og	henter	mit	kort,	kører	i	Bilka	
og	handler.	Forkert	pin.	Så	har	de	gudhjælpme	bestilt	kortet	med	en	
pinkode	fra	2011,	og	ikke	fra	det	kort	de	lukkede.	Jeg	ringer	endnu	
en	gang,	og	de	kommer	med	en	gang	munddiaré.	De	bestiller	et	nyt	
kort,	med	ny	pinkode,	som	skal	afsendes	den	4.	Januar	2016.	I	
skrivende	stund,	den	08/01‐2016	har	jeg	endnu	ikke	modtaget	mit	
kort.	Under	samtalen	den	30.	december	aftaler	vi	at	Nordea	ikke	
skal	lukke	kortet	med	forkert	pinkode,	for	jeg	har	bekræftet	at	jeg	
har	modtaget	et	nyt,	således	jeg	kan	betale	med	mobilepay	når	jeg	
handler.	Det	er	så	blevet	lukket	alligevel.	Kundeservice	er	til	ingen	
hjælp.	Jeg	vil	ikke	engang	anbefale	denne	bank	til	mine	værste	
fjender.	Hold	jer	fra	dem

Anmelderen	mener	at	
Nordea	har	handlet	på	
hendes	vegne	uden	
hendes	samtykke.	
Anmelderen	har	
desuden	oplevet	at	
Nordea	har	bestilt	en	ny	
pinkode	til	det	forkerte	
kort.	Anmelderen	
kunne	ikke	få	hjælp	af	
kundeservice.

Produkt Service Troværdighed Offentliggjort	3.	marts	2016	Hej	
Philip	Tak	for	din	feedback.	Vi	har	
netop	oprettet	Nordeas	profil	på	
TrustPilot	og	beklager	at	vi	ikke	har	
svaret	dig	tidligere.	Jeg	kan	godt	
forstå	at	du	var	frustreret	over	at	
stå	midt	i	julehandlen	med	et	kort,	
der	ikke	virker.	I	december	2015	
havde	vi	en	kortproduktion	med	
chipfejl,	der	betød	at	kortene	ikke	
virkede.	Der	var	dit	kort	desværre	
iblandt.Da	fejlen	blev	opdaget,	blev	
alle	kort	i	denne	produktion	straks	
spærret,	for	at	kunne	bestille	nye	
kort	hurtigst	muligt.	Vi	beklager	de	
gener	det	har	måttet	givet	
anledning	til.	Vh.	Linda

Specifik

16 1 06:01:16 Jeg	har	kun	haft	dårlige	oplevelser	med	Nordea	i	Helsingør	og	har	
nu	besluttet	mig	for	at	flytte	til	et	andet	bankinstitut.	Tænk	jer	godt	
om,	når	i	vælger	bank.

Anmelderen	har	kun	
haft	dårlige	oplevelser	
med	Nordea.	Er	ikke	
specificeret	yderligere.	

Ubegrundet	negativ Offentliggjort	3.	marts	2016	Hej	
Martin.Tak	for	din	feedback.	Vi	
bestræber	os	på	at	levere	gode	
kundeoplevelser	hver	eneste	dag,	
så	derfor	er	det	ærgerligt	at	høre	at	
du	kun	har	haft	dårlige	oplevelser	
med	os.	Hvis	du	har	tid	og	lyst	til	at	
uddybe,	er	du	meget	velkommen	til	
at	kontakte	mig	via	dette	link	
http://bit.ly/1F5Gcfn.Vh.	Linda

Generel
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Produkt Service Rådgivning Troværdighed Ubegrundet	negativ
Svar	Fra	Nordea Specifik/generelNr. Stjerne Dato Anmeldelse Kondensering Kategorisering

17 3 01:01:16 Skuffet.	Har	nu	været	kunde	ca	4‐5	år.	Har	generelt	været	tilfreds.	
Dog	er	jeg	super	skuffet	over	total	dårlig	bankrådgivning	ved	sidste	
besøg	som	resulterede	i	jeg	mistede	næsten	5000	kr	og	banken	svar	
var:	Det	er	vi	kede	af,	men	kan	du	ikke	få	det	til	at	slå	til	kan	du	godt	
låne	af	os.	Ej	ellers	tak.	Skuffet	over	i	ikke	erkender	i	har	klokket	i	
det	og	dækker	mit	tab.	

Anmelderen	mener	at	
have	fået	dårlig	
rådgivning	og	er	skuffet	
over	at	banken	ikke	
tager	ansvar	for	deres	
fejl.	

Rådgivning Offentliggjort	3.	marts	2016	Hej	
Anders.Tak	for	din	bedømmelse.	Vi	
har	netop	oprettet	Nordeas	profil	
på	TrustPilot	og	beklager	at	vi	ikke	
har	svaret	dig	tidligere.	Dejligt	at	
høre	at	du	generelt	er	tilfreds	med	
os.	Jeg	er	selvfølgelig	ærgerlig	over	
at	du	sidder	tilbage	med	en	
oplevelse	af	at	vi	har	klokket	i	det.	
Jeg	har	ikke	mulighed	for	at	
undersøge	din	sag	på	baggrund	af	
de	oplysninger,	jeg	har	her	på	
siden,	men	du	er	meget	velkommen	
til	at	kontakte	mig	via	
nedenstående	link	
http://bit.ly/1F5Gcfn.	Vh.	Karina

Specifik

18 1 23:12:15 Verdens	dårligste	kundeservice.	Jeg	har	været	kunde	i	Nordea	i	14	
år.	Jeg	har	idag	skiftet	bank	pga.	Den	dårligste	kundeservice	jeg	
nogensinde	har	oplevet.	Jeg	ansøgte	for	næsten	2	måneder	siden	
om	et	lån	på	100.000	til	renovation	af	min	lejlighed	jeg	skal	flytte	
ind	i	den	1/2‐2016.	Nordea	var	meget	positive	omkring	lånet	hele	
vejen	igennem.	Jeg	skulle	dog	flere	gange	gentage	hvad	lånet	skulle	
bruges	til	og	fremskaffe	flere	dokumenter,	adskillige	gange.	Jeg	
gjorde	dem	opmærksom	på	flere	gange,	at	jeg	skulle	flytte	ind	snart,	
så	jeg	ønskede	bare	et	ja	eller	nej,	så	jeg	evt.	Kunne	kigge	på	et	lån	
andre	steder.	Det	var	de	fuldt	forstående	overfor	og	lovede	at	gøre	
processen	hurtig	og	nem.	Efter	ikke	at	kunne	komme	i	kontakt	med	
nogen	fra	Nordea	Hørsholm	i	over	en	uge,	mødte	jeg	selv	personligt	
op.	De	var	kede	af	det	og	undskyldte	og	lovede	at	de	nok	skulle	
skynde	sig.	Så	nu	sidder	jeg	her	lille	juleaften	og	har	ikke	hørt	andet	
end	positive	ting	hele	vejen	igennem	og	får	afslag	på	lånet	og	efter	
det	vil	de	ikke	engang	hjælpe	mig.	Dette	er	en	uden	tvivl	den	
dårligste	service	jeg	nogensinde	har	været	ude	for!	Jeg	kan	kun	
anbefale	folk	på	det	kraftigste	at	holde	sig	væk	fra	Nordea,	med	
mindre	man	altså	syntes	godt	om	ualmindelig	dårlig	service!

Anmelderen	mener	at	
have	fået	dårlig	
kundeservice	og	føler	at	
banken	har	lovet	ham	
noget	de	ikke	
efterfølgende	kunne	
leve	op	til.	

Service Troværdighed Offentliggjort	3.	marts	2016	Hej	
Christian	Tak	for	din	
tilbagemelding.	Vi	har	netop	
oprettet	Nordeas	profil	på	
Trustpilot	og	beklager	at	vi	ikke	har	
svaret	dig	tidligere.	Det	lyder	som	
et	rigtigt	frustrerende	forløb.	Vi	
bestræber	os	på	at	skabe	gode	
kundeoplevelser	hver	eneste	dag.	
Derfor	er	jeg	meget	ærgerlig	over	at	
høre	om	din	oplevelse.	Hvis	du	har	
brug	for	en	uddybende	forklaring	
på	forløbet,	er	du	meget	
velkommen	til	at	kontakte	mig	via	
dette	link	:	http://bit.ly/1F5Gcfn	
Vh.	Karina

Specifik
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Produkt Service Rådgivning Troværdighed Ubegrundet	negativ
Svar	Fra	Nordea Specifik/generelNr. Stjerne Dato Anmeldelse Kondensering Kategorisering

19 1 18:12:15 Elendig	bank.	Jeg	fraråder	folk	at	vælge	Nordea	da	de	lover	det	hele	
inden	man	er	kunde	ved	dem	og	så	når	man	skifter	til	dem	så	er	de	
ikke	der	en	skid	og	de	er	slet	ikke	til	at	sammearbejde	med	og	de	
mener	det	ene	og	det	andet.	Så	hvis	man	vil	have	en	ordentlig	bank	
så	vælg	alt	andet	end	Nordea.

Anmelderen	mener	at	
have	fået	modsatrettet	
information	om	hvad	
Nordea	kan	tilbyde.	

Troværdighed Offentliggjort	3.	marts	2016	Hej	
Steffan.	Tak	for	din	tilbagemelding.	
Vi	bestræber	os	hver	eneste	dag	på	
at	levere	gode	kundeoplevelser	og	
jeg	er	selvfølgelig	ærgerlig	over	at	
høre,	at	du	har	haft	en	dårlig	
oplevelse.	Skulle	du	have	lyst	til	at	
uddybe	din	oplevelse,	må	du	meget	
gerne	kontakte	mig	via	dette	link:	:	
http://bit.ly/1F5Gcfn	Vh.	Karina

Specifik

20 1 17:12:15 Landevejsrøveri	ved	højlys	dag.	Mens	jeg	sidder	i	Canada	anvender	
jeg	den	2/12‐2015	Nordea	netbank	i	Danmark	og	i	Sverige	til	en	
overførsel	til	en	konto	i	Canada	fra	hvert	land.	Den	4/12‐2015	er	
pengeoverførslen	fra	Sverige	på	plads	på	kontoen	i	Canada.	
Pengene	fra	den	danske	konto	kommer	aldrig.	De	samme	og	helt	
identiske	betalingsoplysninger	er	anført	ved	begge	overførsler.	De	
efterlyses	i	banken	i	Canada	der	ikke	kan	finde	dem.	Den	16/12‐
2015	dukker	der	en	meddelelse	op	i	min	danske	netbank	om	at	der	
er	indsat	et	beløb	modtaget	fra	Canada	til	en	kurs	som	om	at	jeg	
havde	overført	eller	solgt	canadiske	dollars	til	Nordea	i	Danmark	
(kurs	494,351)	.	Hvis	jeg	havde	solgt	valuta	til	Nordea	havde	det	
været	fair	nok	med	en	salgspris	lavere	end	købspris.	Problemet	er	
bare	at	det	har	jeg	ikke.	Indtil	denne	besked	kom,	var	jeg	overbevist	
om	at	pengene	ville	dukke	op.	Da	jeg	i	første	omgang	henvendte	mig	
til	Nordea	tilbød	de	at	efterlyse	MINE	PENGE	for	et	gebyr	på	350,‐
kr.	Altså	for	at	finde	de	penge	de	havde	forlist	i	første	omgang!!!!!	
Samlet	set	har	det	kostet	mig	2004,38kr	at	forsøge	at	få	Nordea	til	
at	flytte	penge	fra	min	konto	i	Danmark	til	en	konto	i	Canada.	Det	
lykkedes	ikke	for	dem.	De	sælger	mig	dollars	dyrt	(kurs	526,25)	og	
tilbagefører	til	den	kurs	de	køber	valuta	for	på	tilbageførselsdagen	
samt	de	trækker	et	gebyr	på	350,‐kr	for	den	transaktion	oven	i	de	
50,‐kr	de	tog	i	første	omgang	for	at	udføre	transaktionen.	Værst	af	
alt,	så	er	de	ligeglade.	Det	ses	tydeligt	af	de	svar	de	har	sendt.	Sagen	
er	lukket	for	dem	og	jeg	har	betalt	2004,38kr	for	ABSOLUT	
INGENTING.	Engagementet	med	Nordea	slutter	og	jeg	trækker	
mine	penge	ud	af	banken.	Det	bestemmer	de	jo	selv	hvordan	de	vil	
behandle	deres	kunder.	Men	jeg	bestemmer	også	hvor	jeg	vil	have	
mine	penge	og	det	er	ikke	hos	Nordea	Bank.

Anmelderen	mener	at	
banken	ikke	er	i	stand	
til	at	levere	det	produkt	
de	bør	og	at	de	tager	for	
høje	gebyrer.	Desuden	
mener	han,	at	banken	
virker	ligeglade	med	
hans	sag.	

Produkt Service Offentliggjort	3.	marts	2016	Hej	
Tommy.Tak	for	din	tilbagemelding.	
Vi	har	netop	oprettet	vores	profil	
på	Trustpilot	og	beklager	at	vi	ikke	
har	svaret	dig	før.	Jeg	håber	at	der	
er	fundet	en	løsning.	Skulle	det	
imod	forventning	ikke	være	
tilfældet,	må	du	meget	gerne	sende	
mig	en	besked	via	dette	link:	
http://bit.ly/1F5Gcfn	Vh.	Karina

Specifik
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Produkt Service Rådgivning Troværdighed Ubegrundet	negativ
Svar	Fra	Nordea Specifik/generelNr. Stjerne Dato Anmeldelse Kondensering Kategorisering

21 1 07:12:15 14	dages	ventetid	for	absolut	ingen	ting.	har	haft	lange	
udvekslinger	med	Nordea	for	at	få	oprettet	en	erhvervskonto	til	en	
nyoprettet	klub	og	nu	14	dage	efter	får	vi	at	vide	at	vi	ikke	kan	få	en	
konto	fordi	der	var	noget	med	det	ene	medlem.	lige	fra	starten	blev	
banken	oplyst	om	dette	medlem	og	vi	bliver	derfor	bedt	om	at	
møde	personligt	op	med	dette	medlem	for	få	vedkommende	meldt	
ind	ved	personlig	betjening.	jeg	ringede	så	for	5	dage	siden	og	bad	
om	en	tid	for	at	alle	havde	mulighed	for	at	møde	op	og	fik	at	vide	at	
de	ville	ringe	mig	op	i	løbet	ad	24	timer.	jeg	bliver	så	ringet	op	af	en	
leder	fra	afdelingen	dagen	efter	og	vedkommende	siger	til	mig	at	
det	slet	ikke	kan	lade	sig	gøre	at	få	os	oprettet	så	længe	det	medlem	
sidder	i	bestyrelsen.	jeg	fortæller	hende	hvor	dårlig	service	det	er	
og	at	jeg	ikke	kan	forstå	at	vi	efter	14	dage	først	får	det	at	vide	nu.	
hun	svarer	at	hun	vil	tale	med	den	gældende	rådgiver	vi	har	talt	
med	og	så	ringe	tilbage.	2	dage	efter	det	(idag)	ringer	den	
pågældende	rådgiver	og	undskylder	mange	gange	og	fortæller	mig	
at	vi	ikke	kan	blive	oprettet	medmindre	vi	får	en	ny	bestyrelse.	
problemet	er	at	1	medlem	står	i	RKI	for	2200.	ud	af	7	medlemmer	
og	en	revisor	i	bestyrelsen.

Anmelderen	mener	at	
have	fået	misvisende	
rådgivning	og	dårlig	
service	og	at	banken	
har	en	urimelig	lang	
ventetid.	

Service Rådgivning Specifik

22 1 06:12:15 Virkelig	dårlig	service	fra	Nordea	Nørreport.	Min	søn	på	15	skulle	
ha	sit	første	betalingskort	og	det	lykkedes	aldrig	selvom	vi	gjorde	
præcis	hvad	de	bad	om.	Vi	har	været	i	banken	3	gange	og	aflevere	
dokumentation	mm,	men	de	kludrer	i	det	hele	tiden	og	nu	er	vi	
forsvundet	ud	af	systemet.	Virkelig	dårlig	oplevelse!!!

Anmelderen	har	fået	en	
dårlig	service	og	har	
ikke	fået	det	
betalingskort,	der	var	
blevet	lovet.	
Anmelderen	mener,	at	
Nordea	har	lavet	fejl	og	
kludrer	med	sagen.

Produkt Service Troværdighed Offentliggjort	3.	marts	2016	Hej	
Sonja.	Tak	for	din	feedback.	Vi	har	
netop	oprettet	vores	profil	på	
Trustpilot	og	beklager	selvfølgelig	
at	vi	ikke	har	svaret	dig	tidligere.	
Det	lyder	som	en	rigtig	dårlig	
oplevelse	og	det	ved	jeg,	at	vi	vil	
gøre	bedre.	Jeg	håber	at	alt	er	faldet	
på	plads	med	din	søns	kort.	Hvis	
det	ikke	er	tilfældet,	må	du	meget	
gerne	kontakte	mig	på	
nedenstående	link:	
http://bit.ly/1F5Gcfn	Vh.	Karina

Specifik
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Produkt Service Rådgivning Troværdighed Ubegrundet	negativ
Svar	Fra	Nordea Specifik/generelNr. Stjerne Dato Anmeldelse Kondensering Kategorisering

23 5 04:12:15 Hurtig	og	effektiv	online	oprettelse	af	konto.	Stod	og	skulle	bruge	
en	ekstra	konto	hurtigt	og	søgte	efter	en	bank	hvor	man	kunne	
oprette	sig	som	kunde	online.	Var	igennem	flere	andre	banker	
inden	jeg	havnede	på	Nordeas	hjemmeside,	som	lovede	at	jeg	
kunne	blive	oprettet	som	ny	kunde	med	konto	og	adgang	til	
netbank	indenfor	10	minutter...!!!	Uanset	andre	anmeldelser	her	på	
Trustpilot	(2.1	er	GODT	NOK	EN	LAV	SCORE)	må	jeg	sige	at	Nordea	
holdt	hvad	de	lovede.	Endda	med	2	venlige	opkald	fra	kundeservice	
undervejs	for	dels	at	hjælpe	mig	igennem	processen,	og	dels	for	at	
høre	bagefter	om	alt	var	forløbet	tilfredsstillende.	Jeg	sad	15	
minutter	senere	som	ny	kunde,	med	en	ny	konto	og	adgang	til	
netbank.	Visa/Dankortet	kom	hurtigt	med	posten	efterfølgende.	
Overvejede	endda	at	flytte	HELE	mit	engagement	over	‐	men	er	
trods	alt	blevet	lidt	afskrækket	af	alle	de	negative	anmeldelse	her	
på	side,	og	venter	lidt	med	den	del.

Anmelderen	er	tilfreds	
med	oprettelse	af	konto	
og	derudover	mener	
anmelderen	at	banken	
holder	hvad	de	lover.	
Anmelderen	har	fået	to	
venlige	opkald	fra	
kundeservice.

Produkt Service Troværdighed Offentliggjort	3.	marts	2016	Hej	
Claus.	Mange	tak	for	rosen!	Vi	er	
stolte	af	vores	system	til	Online	
oprettelse	af	nye	kunder.	Til	
gengæld	er	vi	ikke	stolte	af	vores	
score	på	Trustpilot.	Du	har	ret	i,	at	
en	score	på	2,1	er	en	lav	score,	men	
heldigvis	er	den	ikke	repræsentativ.	
Vores	
kundetilfredshedsundersøgelser	
maler	et	meget	anderledes	og	mere	
opløftende	billede,	men	der	er	en	
tendens	til,	at	glade	kunder	ikke	er	
lige	så	tilbøjelige	som	utilfredse	
kunder	til	at	gå	ind	og	anmelde	os	
på	Trustpilot,	og	derfor	er	vores	
rating	så	lav.	Jeg	håber	du	er	
tilfreds	med	de	produkter	du	har	
hos	os.	Hvis	du	har	lyst	til	at	vi	
tager	et	kig	på	resten	af	dine	
bankforretninger,	er	du	meget	
velkommen	til	at	ringe	til	os	på	
7033	3333	og	bestille	et	møde.	Du	
kan	også	sende	mig	en	besked	via	
linket:	http://bit.ly/1F5Gcfn	Vh.	

Specifik

24 1 02:12:15 Ikke	flexible.	Under	middel.	Vi	haft	banken	I	4‐5	år	nu	betaler	vores	
afdrag	og	regninger	til	tiden.	Vi	har	de	seneste	12‐13	mdr.	Ikke	haft	
minus	på	vores	konti.	Her	I	august	gik	vores	konto	I	minus	med	
3000	kr	og	ja	det	var	3000	og	ikke	30000	jeg	skrev.	Ringede	der	en	
dame	fra	banken	dagen	efter,	jeg	bad	hende	pænt	om	at	ringe	efter	
kl	15.30	når	jeg	havde	fri	fra	arbejde.	Men	det	kunne	hun	sandelig	
ikke	vente	på!!!	Vi	havde	4	dage	til	at	finde	de	penge	ellers	ville	hun	
tilbage	vores	betaling	til	kommunen	på	vores	børnehave.	JEG	ER	
BÅDE	SUR	OG	SKUFFET.	Fortsæt	endelig	på	den	måde	nordea	så	
ender	I	som	danske	bank

Anmelderen	har	haft	en	
dårlig	oplevelse	med	en	
utålmodig	medarbejder.	
Hun	mener	ikke	at	
banken	er	fleksibel.	

Produkt Service Offentliggjort	3.	marts	2016	Hej	
Dennis.	Først;	Tak	for	din	feedback.	
Vi	kan	kun	blive	bedre,	hvis	vores	
kunder	tager	sig	tid	til	at	give	deres	
mening	til	kende.	Vi	har	netop	fået	
oprettet	vores	profil	på	Trustpilot	
og	beklager	at	vi	ikke	har	svaret	dig	
tidligere.	Vi	ønsker	selvfølgelig	at	
være	fleksible	og	hjælpe	vores	
kunder,	når	behovet	opstår.	Hvis	du	
en	anden	gang	oplever,	at	din	konto	
er	på	vej	i	overtræk,	må	du	meget	
gerne	ringe	til	os,	så	vi	kan	hjælpe	
dig	med	en	løsning.	Vh.	Karina

Specifik
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Produkt Service Rådgivning Troværdighed Ubegrundet	negativ
Svar	Fra	Nordea Specifik/generelNr. Stjerne Dato Anmeldelse Kondensering Kategorisering

25 1 30:11:15 Iværksætter	gå	laaaaaaaaaaaangt	udenom	Nordea.	Som	
iværksætter	er	jeg	fokuseret	på	de	produkter	som	jeg	vil	producere	
og	sælge	og	ikke	de	administrative	forhold	der	skal	til	for	at	oprette	
en	konto.	Jeg	havde	forventet	at	det	med	en	bank	af	Nordea’s	
størrelse	var	ren	rutine	–	jeg	skulle	blive	klogere!	Bankrådgiver	=	
bankens	rådgiver	skal	spørge	for	han	har	ingen	kompetence	på	
dette	område,	kan	kun	sælge	et	privat	produkt,	er	det	så	
kompliceret	at	lave	en	erhvervskonto?!	Tror	sgu	ikke	han	bliver	
iværksætter,	for	der	er	sgu	da	ikke	meget	drive.	Jeg	venter	og	
venter,	der	sker	absolut	ingenting.	Da	der	IKKE	sker	noget	betyder	
det	at	jeg	ikke	kan	komme	i	gang	og	at	det	offentlige	rykker	mig!	Jeg	
mangler	en	Nemkonto	‐	ganske	godt	gået	at	en	af	Danmarks	største	
banker	er	langsommere	end	det	offentlige	‐	tror	det	er	ny	rekord	
fra	jer	begge!	Servicen/	kompetencen	i	Banken	kan	man	ikke	
klageover	‐	det	findes	ikke!	Iværksættervenner	gå	en	lang	bue	uden	
om	Nordea!	Nordea	bliv	bare	siddende	oppe	i	babelstårnet	–	I	har	
fremtiden	bag	jer!	P.S.	min	venner	beskriver	mig	som	et	godmodigt	
gemyt	som	har	stor	tålmodighed.	Når	jeg	så	–	endelig	–	farer	i	
blækhuset	er	det	fordi	at	jeg	er	rask	rivende	SUR!

Anmelderen	mener	at	
Nordeas	rådgivere	
arbejder	til	fordel	for	
Nordea	og	ikke	kunden.	
Han	mener	også	at	
Nordea	er	for	
langsomme	til	at	
håndtere	hans	sag	og	at	
de	er	ukompetente,	
yder	dårlig	service	og	at	
han	ikke	kan	få	hjælp	af	
bankens	ansatte.	

Produkt Service Rådgivning Specifik

26 5 27:11:15 I	must	be	fortunate.	Reading	all	these	1	star	reviews,	I	feel	that	I	am	
very	fortunate	with	Nordea.	I	have	actually	never	had	a	problem	
with	them	(unless	we	count	the	ATMs	frequently	under	repair).	The	
customer	service	was	great	and	friendly,	they	introduced	me	to	
every	feature	of	netbanking	and	were	always	helpful.

Anmelderen	er	
uforstående	overfor	de	
dårlige	anmeldelser	og	
har	kun	oplevet	god	
kundeservice.	Dog	
mener	hun	ofte	at	
hæveautomaterne	er	
under reparation.

Produkt Service Generel

27 1 24:11:15 0	stjerner!	Så	latterlig	en	bank.	Der	er	ingen	ord	der	kan	beskrive	de	
inkompetente	medarbejdere	og	dårlig	kundeservice	Nordea	har.	
Især	Slagelse	og	Rødovre	afdelingen	er	helt	ude	i	hampen.

Anmelderen	har	oplevet	
dårlig	kundeservice.

Service Generel

28 1 20:11:15 Dårligste	bank	EVER!	Jeg	har	så	mange	dårlige	oplevelser	med	
Nordea	Lyngby,	at	der	slet	ikke	er	plads	til	at	skrive	det	her!	
Kommunikationen	er	deriblandt	ikke	eksisterende!	Har	været	
kunde	i	næsten	2	år,	og	har	endnu	ikke	formået	at	få	kontakt	til	min	
rådgiver	hurtigere	end	4	dage	efter	henvendelse,	hvorefter	svaret	
er	hun	vender	tilbage	inden	for	en	uge!	JEG	FRARÅDER	ALLE	
NORDEA!

Anmelderen	mener	at	
kommunikation	med	
bankens	medarbejdere	
er	utilstrækkelig	og	at	
hun	har	måtte	vente	
længe	på	svar	på	sine	
spørgsmål.	

Service Generel
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Produkt Service Rådgivning Troværdighed Ubegrundet	negativ
Svar	Fra	Nordea Specifik/generelNr. Stjerne Dato Anmeldelse Kondensering Kategorisering

29 1 16:11:15 Under	al	kritik!	Vi	har	haft	Nordea	i	mange	år,	og	har	haft	et	stramt	
budget,	da	jeg	har	været	elev	og	vi	har	siddet	i	en	dyr	lejlighed.	Så	
blev	jeg	endelig	udlært	og	fik	flere	penge	udbetalt	og	det	samme	
gjorde	min	kæreste.	Vi	valgte	at	flytte	fra	lejligheden,	for	at	spare	
nogle	penge	sammen	hurtigt.	Der	finder	vi	vores	drømmehus	til	
under	1	mio.	,	som	er	halv	så	billigt	end	da	vi	sad	i	leje	lejligheden,	
og	alligevel	kan	ikke	vi	ikke	få	optaget	et	lån	til	vores	nye	hus,	
selvom	vi	har	til	udbetalingen.	Nu	vil	jeg	så	gerne	have	et	møde	med	
en	bankrådgiver,	som	kan	kigge	vores	budget	igennem,	for	at	se	om	
det	er	realistisk	sat.	Jeg	har	ringet	til	hotlinen	3	gange	fordi	jeg	ikke	
hørte	noget	fra	min	afdelingen,	selvom	der	er	blevet	lagt	en	note	om	
at	de	skulle	kontakte	mig.	Der	får	jeg	så	af	vide,	at	jeg	kan	bare	sige,	
hvad	der	skal	trække	fra	min	nemkonto	til	budgetten,	så	behøves	
jeg	ikke	noget	møde.	Der	er	jo	ikke	det	der	er	pointen	med	et	møde,	
der	er	fordi	jeg	vil	have	en	kompetent	person	til	at	løbe	budgettet	
igennem,	og	hjælpe	med	at	sætte	mit	fradrag	rigtigt	på	min	
forskudsopgørelse	for	næste	år,	da	vi	fik	drømmehuset,	bare	ikke	
igennem	Nordea!!	I	tænker	kun	på	jeres	store	erhversvkunder,	som	
kommer	med	store	inversteringer,	og	jeres	små	kunder,	som	mig,	
skider	i	på!	Jeg	skifter	bank,	lige	så	snart	jeg	kan,	farvel	og	ikke	tak!	‐
Christina	Adamsen

Anmelderen	mener	at		
medarbejderne	er	
svære	at	komme	i	
kontakt	med	i	
forbindelse	med	når	
hun	ønsker	rådgiving.	
Anmelderen	mener	at	
have	krav	på	et	møde,	
men	banken	mener	at	
mødet	kan	klares	over	
telefonen	

Produkt Service Specifik

30 4 12:11:15 Både	og.	Det	afhænger	VIRKELIG	af	hvem	man	snakker	med	hos	
Nordea.	Jeg	har	haft	alt	fra	suveræne	oplevelser	til	inkompetent	
rådgivning.	Alt	i	alt	er	jeg	tilfreds.

Anmelderen	har	både	
oplevet	god	service	og	
fået	inkompetent	
rådgivning

Service Rådgivning Generel

31 1 06:11:15 Gebyr	for	og	have	visa	dankort.	jeg	er	lige	blevet	trukket	340	kr	for	
gebyr	for	og	have	jeres	skide	visadankort,	hvornår	har	det	kostet	
penge	og	have	jeres	kort???	træt	af	jeres	skide	gebyrer	og	jeg	
overvejer	og	skifte	bank.

Anmelderen	mener	at	
banken	tager	for	høje	
gebyrer	for	visakort	

Produkt Specifik

32 2 05:11:15 Rigtig	dårlig	kommunikation.	Man	kan	kun	sende	mail	via	bankens	
egen	mail	system	hvor	der	skal	logges	på	med	NemId..	Det	tager	
dage	at	få	et	svar.	Hvis	man	ringer	er	det	næsten	umuligt	at	komme	
i	kontakt	med	"rådgiver"	Man	skal	altid	høre	på	lang	intro	om	
tilfredsheds	undersøgelse	‐	det	er	bare	belastende	og	meget	
trættende..	Det	virker	desværre	som	et	stort	tungt,	trægt	sytstem	
der	helst	var	fri	for	kunder

Anmelderen	mener	at	
det	er	svært	at	kontakte	
banken	og	synes	at	
systemet	med	at	der	
skal	bruges	nem	id	
giver	en	dårlig	
kommunikation	med	
banken.	

Produkt Service Generel
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Produkt Service Rådgivning Troværdighed Ubegrundet	negativ
Svar	Fra	Nordea Specifik/generelNr. Stjerne Dato Anmeldelse Kondensering Kategorisering

33 1 04:11:15 Mangler	respons	fra	Nordea.	Hvorfor	reklamerer	Nordea	med	24/7,	
når	I	ikke	tager	imod	opkaldet?	Og	bankrådgiveren	tager	ejheller	
røret	i	åbningstid?

Anmelderen	mener	ikke	
banken	burde	
reklamere	med	
kundeservice	24/7	da	
han	ikke	kan	komme	i	
kontakt	med	dem.	Og	
han	kan	heller	ikke	
komme	i	kontakt	med	
banken i åbningstiden.

Produkt Rådgivning Specifik

34 5 03:11:15 Fantastisk	bankrådgiver	i	Holbæk.	jeg	havde	utrolig	meget	brug	fra	
hjælp	fra	min	bank,	da	jeg	lige	pludselig	stod	overfor	en	pludselig	
og	straks	flytning	og	netop	var	kommet	på	su,	jeg	skrev	en	mail	til	
nordea	hvor	jeg	fortæller	dem	om	situationen.	Og	bliver	ringet	op	af	
en	utrolig	sød	og	forstående	bankrådgiver	fra	Holbæk	filialen	ved	
navn	Tanja,	hun	hjælper	mig	og	virker	forstående,	hun	kigger	på	
mine	kontoer	og	tager	sig	god	tid	hun	gennemgår	dem	med	mig	og	
få	ryddet	op.	Utrolig	sød	og	service	mindede	kvinde.	Jeg	skal	
derefter	modtage	nogle	breve	fra	dem	men	de	dukker	aldrig	op,	så	
jeg	ringer	ind	til	dem,	og	hun	sørge	for	at	jeg	lige	kan	smutte	forbi	
en	anden	filial	hvor	det	passer	bedre	at	komme	forbi	på	vej	fra	
skole.	Og	da	jeg	har	skrevet	papirerne	under	går	der	mindre	end	en	
time	også	ringer	Tanja	mig	op	igen,	for	at	bekræfte	at	alt	nu	er	som	
det	skal	være.	Og	hun	vil	bare	fortælle	mig	at	hvis	der	er	nogle	ting	
jeg	undre	mig	over	skulle	jeg	lige	give	det	til	i	morgen	så	det	hele	
var	opdateret	også	ville	hun	ringe	mig	op	for	at	hører	om	alt	så	ud	
som	det	skulle.	Jeg	har	aldrig	nogensinde	oplevet	så	god	en	service	
nogen	som	helst	steder	før!	Jeg	tager	hatten	af	for	den	medarbejder	
som	forstår	at	få	det	hele	til	at	gå	op	i	en	højere	enhed.	Hvor	andre	
banker	nok	havde	sagt	nej.	Nordea	Holbæk	har	fået	sig	en	loyal	
kunde	frem	over!

Anmelderen	mener	at	
have	fået	god	
rådgivning.	Derudover	
mener	anmelderen	at	
banken	yder	god	
kundeservice.

Service Rådgivning Specifik

35 1 21:10:15 Har	aldrig	haft	en	god	oplevelse	hos	Nordea.	En	bank,	der	ikke	kan	
hjælpe	kunden	alt.	Sende	kr.	100	rykkegebyr	en	dag	før	
lønningsdag.

Anmelderen	har	aldrig	
haft	en	god	oplevelse	
med	banken	og	er	
blevet	trukket	
rykkergebyr

Produkt Specifik

36 1 20:10:15 Alt	for	ringe	service.	Jeg	har	kontaktet	banken	3	gange	nu	for	at	få	
nogle	kontoudskrifter.	De	har	sendte	for	de	forkerte	periode	3	
gange	i	træk,	og	nu	har	jeg	ventet	i	over	en	måned.	Og	de	vil	ikke	
indrømme	at	de	har	lavet	en	fejl.	De	beklager	på	ingen	måde,	og	
tager	ikke	sagen	seriøst.	Der	er	mange	ting	de	ikke	kan	svar	på.	Jeg	
vil	ikke	anbefale	dem	til	nogen.

Anmelderen	har	oplevet	
dårlig	service	og	at	der	
har	været	fejl	i	
håndteringen	af	hans	
sag

Produkt Service Specifik
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37 1 09:10:15 1‐stjernet	anmeldelse	for	en	hund.	Jeg	er	skiftet	væk	fra	Nordea	i	
forbindelse	med	et	lejlighedskøb.	Jeg	aftaler	med	en	medarbejder	i	
bankfilialen	ved	Vesterport	i	København,	at	han	skulle	lukke	min	
konto	ned.	Det	gør	han	ikke,	og	nu	har	jeg	fået	et	gebyr	på	100	kr,	
som	det	åbenbart	årligt	koster	i	Nordea	at	have	netbank.	Der	stod	
ellers	+2	kr	på	kontoen,	og	det	er	derfor	ikke	et	rykkergebyr.	100	
kr.	er	ikke	alverden,	men	det	er	alle	pengene	værd,	at	få	lov	at	give	
en	1‐stjernet	anmeldelse	til	en	bank,	som	jeg	har	haft	i	17	år	‐	sikke	
dog	en	dårlig	måde	at	skilles	på,	eftersom	I	ikke	kan	finde	ud	af	at	
lukke	en	konto,	som	står	i	plus.	Venlig	Hilsen	Andreas

Anmelderen	mener	ikke	
at	banken	gør	det	han	
beder	dem	om,	og	at	de	
har	trukket	gebyrer	
uberettiget	

Produkt Troværdighed Specifik

38 1 07:10:15 Pas	på	du	ikke	kommer	til	at	trække	over!	Hvis	du	kommer	til	at	
trække	for	mange	penge	på	dine	konti	så	vanker	der!	Du	skal	betale	
100	kroner	hvis	du	har	overtrukket	din	konto	i	bare	1	dag.	Dette	
gælder	også	på	din	budget	konto.	Nordea	sender	ikke	en	advarsel,	
ej	heller	kontakter	de	dig	telefonisk	for	at	minde	dig	om	at	få	
gælden	ud	af	verden,	nej,	de	sender	et	pænt	brev	hvor	de	fortæller	
dig	at	du	lige	har	betalt	dem	100	kroner	for	en	enkelt	forseelse.	Jeg	
vil	på	ingen	måde	anbefale	nogen	at	blive	kunder	i	denne	bank.	
Deres	service	er	lig	0	(læs:	ingenting)

Anmelderen	mener	at	
banken	trækker	
gebyrer	uberettiget	og	
at	deres	
kommunikation	i	
forbindelse	med	dette	
er	lig	0	samt	at	de	har	
en	dårlig	kundeservice

Produkt Service Specifik

39 1 05:10:15 Er	Nordea	insolvent?	De	har	tilsyneladne	ikke	råd	til	at	overføre	de	
godt	5000	som	mangler	at	blive	overført	til	min	nye	bank.	Efter	
snart	3	uger	har	Nordea	ikke	formået	at	klare	den	lille	formalitet.	
Der	er	ingen	lån	eller	andet	som	gør	at	pengene	ikke	bare	kan	
overføres.

Anmelderen	mener	at	
banken	bør	overføre	
penge	til	ham	som	de	
ikke	har	overført	inden	
for	rimelig	tid

Produkt Specifik

40 1 04:10:15 Ufattelig	ringe	og	uforskammet	service.	Jeg	var	inde	i	en	Nordea	
forleden	for	på	vegne	af	min	mormor	og	høre	til	noget	praktisk.	Jeg	
oplevede	en	bank,	der	bare	var	på	tværs	for	at	være	på	tværs.	Jeg	
oplevede	nidkærhed	og	nedladenhed.	Jeg	oplevede	jordens	på	alle	
måder	dårligste	service.	Kan	ikke	anbefales!

Anmelderen	mener	at	
have	fået	dårlig	service	

Service Specifik

41 2 04:10:15 Skuffende	service	ang.	mobilapp.	Efter	Nordea	har	lanceret	deres	
nye	mobil	bank	og	slettet	den	gamle	(som	jeg	brugte),	har	jeg	ikke	
kunne	bruge	denne	funktion.	Har	kontaktet	it	afd.	og	de	har	
undersøgt	sagen	uden	held	ind	til	nu.	De	sidste	to	gange	jeg	har	
kontaktet	dem	for	svar,	har	de	ikke	gidet	at	skrive	tilbage	og	er	
begyndt	at	ignorerer	mig.	Virkelig	skuffende	og	meget	
uprofessionelt	tilgang	til	begrebet	"kundeservice".	Men	som	jeg	kan	
se	på	trustpilot	er	jeg	ikke	den	eneste	der	har	denne	opfattelse	af	
Nordea.	Mvh	Andreas

Anmelderen	føler	sig	
ignoreret	og	udsat	for	
dårlig	kundeservice	

Service Specifik
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Svar	Fra	Nordea Specifik/generelNr. Stjerne Dato Anmeldelse Kondensering Kategorisering

42 5 01:10:15 Tog	ned	til	min	lokale	Nordea	afdeling	idag	med	en	regning	fra	
Stofa	jeg	lige	havde	overset	var	blevet	tilbageført	til	kontoen	(min	
fejl)	Spurgte	om	de	lige	kunne	betale	den	fra	min	ene	konto	og	
sende	en	mail	til	Stofa	med	kvitteringen,	da	mit	internet	var	blevet	
lukket.	No	problem	sagde	rådgiveren	og	vupti,	5	minutter	senere	
var	det	hele	overstået.	Spurgte	så	lige	om	jeg	ikke	kunne	oprette	en	
erhverskonto,	da	jeg	åbenbart	skulle	have	en	sådan	for	at	kunne	
tilmelde	min	webshop	til	Dankorbetalinger/NETS.	Tro	det	eller	ej,	
der	gik	ikke	2	minutter	så	var	det	på	plads.	Kunne	jeg	så	ikke	også	
lige	få	et	betalingskort	il	den	konto?	Kazaaaaam,	få	sekunder	og	det	
var	sat	igang.	Fantastisk.	Aldrig	oplevet	at	noget	gik	så	hurtigt	i	en	
bank,	og	slet	ikke	uden	al	mulig	dokumentation,	udfyldning	af	
skemaer	og	irrelevante	spørgsmål.	Det	eneste	rådgiveren	fik,	var	
mit	personnummer.	Hatten	af	for	det	:‐)	Helge	Hansen	
Perleshoppen.dk

Anmelderen	har	oplevet	
en	overraskende	hurtig	
og	effektiv	service	i	
banken	samt	at	han	
uden	problemer	kunne	
betale	sin	regning	og	
oprette	en	ny	konto	

Produkt Service Rådgivning Specifik

43 5 30:09:15 Bedste	bank	ever.	Valgte	at	skifte	bank	til	Nordea	,	det	har	været	
det	bedste	jeg	nogensinde	har	gjort	.	Super	kundeservice	,	super	
rådgivere	selvom	man	er	tilknyttet	forskellige	,	bliver	hørt	og	
hjulpet	når	behovet	har	været	der.	..	Ja	har	intet	at	være	utilfreds	
med.	Høre	til	glostrup	afd.	Kan	kun	anbefales	!!!	Mvh	Heidi	Marding

Anmelderen	er	glad	for	
banken	og	mener	at	den	
tilbyder	god	
kundeservice,	
kompetent	rådgivning	
samt	at	men	kan	regne	
med	at	få	hjælp	af	
banken ved behov

Service Rådgivning Troværdighed Generel
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44 1 24:09:15 Kan	ikke	anbefales.	Det	er	som	om	Nordea	Ringsted	gør	en	dyd	ud	
af	at	behandle	folk	nedladende.	Har	skiftet	internet	abonnement,	og	
den	ellers	flinke	unge	mand	i	Telia	butikken,	fik	ikke	tilmeldt	vores	
nye	aftale	korrekt,	og	derfor	måtte	vi	i	banken	og	betale	den.	Telia	
havde	sendt	en	mail	til	os	med	vores	og	deres	oplysninger.	Altså	
beløb,	kundenummer,	deres	oplysninger	osv.	Er	endnu	ikke	dus	
med	netbank,	og	ville	være	sikker	på	den	blev	betalt.	Jeg	tænker,	at	
der	stadig	må	sidde	en	masse	mennesker	derude	(	Evt	ældre	
mennesker	)	som	heller	ikke	er	helt	dus	med	at	den	teknik	(	Endnu	
)	Vi	blev	modtaget	af	en	ung,	nedladende	og	meget	lidt	kundevenlig	
pige	i	banken.	Jeg	fortæller	hende	hvad	der	er	"	sket	"	og	spørger	
om	vi	kan	få	den	betalt.	Vi	har	alle	oplysninger	på	mailen.	Vi	får	et	
helt	A4	ark	til	udfyldning,	og	jeg	spørger	om	man	ikke	mere	bare	
kan	skrive	oplysningerne	ind	på	et	girokort	og	så	betale	det.	Som	vi	
har	gjort	så	mange	gange	før.	Hun	siger	så	at	det	jo	ikke	er	et	
girokort	jeg	har........	Det	er	jeg	sgu	godt	klar	over,	og	spørger	igen.	
Nu	siger	den	unge	pige,	at	sådan	er	det	bare	ikke	mere,	og	vi	skal	
selv	udfylde	den	blanket,	for	sådan	er	det	nu.	Så	bliver	vi	sendt	
videre	til	den	næste	dame,	og	så	laves	der	en	overførsel.	Da	vi	
kommer	hjem,	ringer	jeg	til	Nordea,	og	spørger	så	om	det	virkelig	
kan	passe,	at	man	ikke	kan	betale	som	jeg	spurgte	om.	Det	kunne	
man	så	godt	!	Så	jeg	må	konstatere,	at	hun	ikke	alene	var	uhøflig,	og	
talte	ned	til	os,	hun	var	også	‐	i	bedste	fald,	uvidende.	I	værste	fald	‐	
Fuld	af	løgn.	Kedeligt	ansigt	at	vise	udadtil.....

Anmelderen	mener	at	
medarbejderen	i	
banken	behandler	
kunderne	nedladende	
og	er	uvidende	og	fulde	
af	løgn	

Produkt Service Troværdighed Specifik

45 1 22:09:15 Meget	ringe	netbank	og	dårlig	kundeservice.	En	netbank	der	meget	
sjældent	virker.	Hver	anden	gang	jeg	foretager	en	overførsel	
hænger	netbanken	og	jeg	aner	ikke	om	overførslen/girokortet	gik	
igennem.	Må	kontakte	dem	hver	gang	for	at	følge	op	på	det.	Deres	
kundeservice	var	utrolig	arrogant	og	ville	ikke	tage	ansvar	for	
problemet.	Derudover	ligger	deres	kassekredit	renteniveau	på	et	
EKSTREMT	højt	niveau.

Anmelderen	mener	at	
have	oplevet	en	dårlig	
service	hos	banken	
samt	at	deres	netbank	
er	langsom	og	at	
kasskrediten	ligger	på	
et	højt	renteniveau

Produkt Service Specifik
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46 1 20:09:15 Den	sidste	hævn.	Eddemame	dårlig	stil	af	jer,	lukker	da	lige	konens	
og	mit	kort	fredag	aften	kl	1735,	FORDI	vi	er	ved	at	skifte	bank	væk	
fra	jer.	Og	nej	det	er	ikke	pga	overtræk	der	er	sku	penge	nok	på	
dem.	OG	nej	de	er	heller	ikke	flyttet	til	den	nye.	Og	når	man	ringer	
til	24/7	siger	den	flinke	dame	det	er	chip	fejl	på	koret,	YEAR	RIGHT	
begge	kort	på	samme	tid,	så	det	ikke	kan	åbnes	igen.	KÆFT	det	er	
dårlig	stil,	men	okay	efter	år	med	alt	for	høje	renter,	så	fik	i	da	
alligevel	det	sidste	grin/hævn.	I	var	en	go	modstander

Anmelderen	har	oplevet	
at	hans	kort	er	blevet	
lukket.	Banken	mener	
at	det	er	en	fejl	og	han	
mener	det	er	med	vilje	

Produkt Specifik

47 5 16:09:15 God	bank.	Høfligt	personale,	hurtig	ekspedition,	billige	renter	..	Jeg	
er	godt	tilfreds

Anmelderen	har	oplevet	
hurtig	ekspidition	og	
god	service	og	gode	
renter.	

Produkt Service Generel

48 1 16:10:15 Vælg	ikke	Nordea.	Det	er	umuligt	at	slippe	af	med	Nordea,	når	du	
først	har	haft	dem	som	bank.	De	overfører	ikke	ens	konti	til	den	nye	
bank	og	de	flytter	rundt	på	BS‐aftaler	som	det	passer	dem.	I	
forbindelse	med	bankskifte	er	mine	lønkonto,	som	planlagt	blevet	
lukket	ned,	og	BS‐aftaler	skulle	gerne	følge	med	til	den	nye	bank.	
Dette	er	ikke	sket,	istedet	har	Nordea	bare	rykket	aftalerne	til	en	
konto	som	jeg	ikke	bruger,	men	som	af	en	eller	anden	grund	heller	
ikke	var	blevet	lukket	ned,	hvorfra	de	så	har	trukket	yderligere	100	
i	rykkergebyr,	da	der	eftersom	jeg	har	skiftet	bank	ikke	var	penge	
på	kontoen.

Anmelderen	har	oplevet	
at	banken	har	flyttet	
rundt	på	BS	aftaler	
uden	hans	samtykke	og	
hans	bankkonto	er	ikke	
blevet	lukket	ned.	

Produkt Troværdighed Specifik

49 1 14:09:15 Nordea	tvinger	folk	over	på	VISA	kort.	Når	folk's	Dankort	udløber	i	
Nordea,	så	kommer	du	automatisk	over	på	deres	VISA/Dankort	og	
så	skal	du	også	betale	340,‐	i	kort	gebyr	om	året.	Uden	at	fortælle	
det	til	nogle,	så	har	de	udfaset	det	gratis	Dankortet.	Og	på	den	
måde,	tvinger	de	folk	over	på	et	VISA,	som	folk	skal	betale	gebyr	for	
hvert	år.

Anmelderen	mener	at	
banken	tvang	ham	til	at	
bruge	visa	kort	samt	at	
de	pålagde	ham	et	
gebyr	uden	at	oplyse	
om	det.	

Produkt Troværdighed Specifik

50 1 11:09:15 ALDRIG	VÆLG	NORDEA.	Mange	dårlige	oplevelser	hos	nordea.	De	
har	kun	bankrådgivere,	altså	bankens	rådgivere!	Trist	at	blive	
plukket	for	alt.	Man	må	tilbage	til	de	små	banker	med	nærvær,	
høflighed	og	individuel	service.	Hold	jer	væk	fra	nordea.

Anmelderen	mener	ikke	
at	rådgiverne	varetager	
hans	interesse	og	
savner	en	bedre	service

Service Rådgivning Generel

51 1 11:09:15 Nu	har	jeg	snart	fået	nok.	Har	flere	gange	været	i	kontakt	med	
Nordea	over	telefon,	og	gang	på	gang	har	jeg	oplevet	dårlig	
kundeservice.	Det	er	da	utrolig	at	man	ikke	kan	behandle	sine	
kunder	på	en	god	og	behagelig	måde	‐	så	svært	kan	det	da	umuligt	
være!

Anmelderen	har	oplevet	
dårlig	kundeservice

Service Specifik
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Produkt Service Rådgivning Troværdighed Ubegrundet	negativ
Svar	Fra	Nordea Specifik/generelNr. Stjerne Dato Anmeldelse Kondensering Kategorisering

52 1 09:11:15 Bankrådgiver	=	banksælger!	Jeg	har	på	det	seneste	oplevet	at	den	
service	som	Nordea	kan	give	er	det	ringeste	/	nærmest	ikke	til	
stede.	Bor	i	Århus,	men	har	bankrådgiver	i	Herning?	Har	flere	gange	
forsøgt	forgæves	at	få	en	rådgiver	i	Århus,	men	nærmest	ikke	til.	Så	
har	banken	den	frækhed	at	lukke	ens	visa	kort	pga.	lidt	overtræk	
frem	for	at	tage	telefonen	og	ringe	til	en.	Jeg	kontakter	Rådgiver	i	
telefonbanken	for	at	få	noget	forklaring.	Jeg	forklarer	at	det	bliver	
dækket	ind	i	denne	eller	i	næste	uge.	Jeg	afvikler	ellers	min	gæld	
som	jeg	skal,	man	kan	ikke	komme	i	dialog	med	rådgiverne	hverken	
når	man	skriver	eller	ringer	til	dem.	Jeg	synes	ikke	lige	at	jeg	vil	
køre	100	km	for	at	komme	til	at	snakke	personlig	med	en	rådgiver.	
Hvornår	ønsker	Nordea	at	give	service?	Efter	min	oplevelse	vil	jeg	
nok	stærkt	overveje	om	man	ikke	skulle	finde	en	bank	der	har	
rådgiver	og	ikke	banksælger.

Anmelderen	mener	at	
rådgiverne	er	for	meget	
sælgere.	Han	har	
oplevet	at	det	er	svært	
at	komme	i	kontakt	
med	bankens	rådgivere	
samt	at	de	har	lukket	
hans	kort	pga	overtræk	
i	stedet	for	at	ringe	til	
ham	og	sige	det.	

Service Rådgivning Specifik

53 1 03:09:15 Hvem	er	kunden?	På	grund	af	et	overtræk	på	2500,‐	og	tidligere	et	
par	små	overtræk,	men	eller	en	rimelig	stabil	indkomst	og	rettidig	
tilbagebetaling,	valgte	Nordea	at	lukke	mit	Visa.	Da	jeg	ringer	for	at	
få	det	åbnet	igen,	mener	de	at	det	eneste	jeg	kan	få	er	et	
Mastercard.	Udover	at	hun	griner	da	hun	tager	telefonen	fordi	hun	
tydeligvis	har	gang	i	noget	andet	som	er	vigtigere,	følte	jeg	mig	ikke	
hørt	eller	mærkede	nogen	interesse	i	at	blive	beholdt	som	kunde.	Så	
jeg	spurgte	om	jeg	skulle	finde	en	anden	bank,	som	var	mere	
interesseret	i	at	løse	mine	problemstillinger?	Hun	sagde	ja,	og	jeg	
sagde	tak	for	denne	gang.	Dette	var	bare	min	seneste	oplevelse,	
men	jeg	har	aldrig	oplevet	noget	som	bare	mindede	om	oprigtig	
interesse	i	at	hjælpe	mig	med	budgetplanlægning,	på	trods	af	at	jeg	
selv	har	forsøgt	flere	gange	at	bede	om	den.	En	"rådgiver"	som	
råder	mig	til	en	låneløsning	som	koster	mange	procenter	over	hvad	
jeg	selv	kommer	frem	til	på	10	minutter..	Det	kalder	jeg	svindel.	
Være	det	uagtsomt	svindel	eller	ej,	det	er	jeg	ligeglad	med,	men	jeg	
føler	mig	ikke	som	kunden.	Nu	har	jeg	mig	en	ny	bank,	og	jeg	ser	
frem	til	ikke	at	blive	behandlet	som	uønsket	længere.

Anmelderen	føler	sig	
behandlet	som	uønsket	
og	at	banken	sælger	et	
produkt	som	er	for	dyrt.	
Derudover	har	banken	
lukket	hans	kort	pga.	
Overtræk.	Kunden	har	
skiftet	bank.		

Produkt Service Rådgivning Troværdighed Specifik
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Produkt Service Rådgivning Troværdighed Ubegrundet	negativ
Svar	Fra	Nordea Specifik/generelNr. Stjerne Dato Anmeldelse Kondensering Kategorisering

54 1 31:08:15 Nordea	stjal	15.000	kr.	ved	højlys	dag.	Jeg	hjalp	min	mor	med	en	
sag,	hvor	Nordea	havde	plyndret	hendes	faste	overførsel	fra	hendes	
erhvervskonto	til	lønkonto.	Det	har	aldrig	været	et	problem	
tidligere.	Pengene	går	ind	samme	dag,	da	det	er	samme	bank	og	
filial.	Denne	gang,	havde	de	dog	selv	beholdt	pengene	og	hendes	
lønkonto	er	nu	i	minus.	Jeg	tog	allerede	kontakt	til	dem	på	selve	
dagen	for	tyveriet,	hvor	en	kvindelig	medarbejder	sagde,	at	det	er	
helt	normalt	at	pengene	ikke	går	ind	samme	dag,	når	det	er	samme	
bank	‐	det	skyldes	bare	at	det	er	fredag	og	at	de	ikke	kører	
"opdateringer"	(!).	For	at	påvise	at	hun	løj,	lavede	vi	en	overførsel	
på	en	lørdag	fra	den	ene	konto	til	en	anden,	hvor	pengene	gik	ind	
med	det	samme.	Dette	sagde	medarbejderen,	da	vi	henvendte	os	
dagen	efter,	var	ganske	normalt	og	at	de	ville	være	på	kontoen	
mandag.	Nu	er	det	så	mandag,	og	der	er	stadig	ingen	penge.	Vi	er	
blevet	udsat	for	et	tyveri	af	en	bank	der	påstår	at	være	den	bedste	i	
landet.	Fik	fik	tilmeld	samme	svar	i	dag	‐	og	de	vil	ikke	hjælpe.	
Amatører	og	værste	skuffe.

Anmelderen	mener	at	
banken	har	lavet	en	fejl	
da	de	ikke	har	overført	
nogen	penge	hurtigt	
nok.	Derudover	mener	
anmelder	ar	få	
modstridende	
rådgivning	fra	bankens	
medarbejdere.	
Anmelderen	mistænker	
banken	for	at	lyve	og	
stjæle.		

Produkt Service Rådgivning Troværdighed Specifik

55 1 31:08:15 Banken	bestemmer	når	man	skal	købe	en	ny	smartphone.	Har	en	
Sony	Erichsen	Xperia	Mini	Pro	3	år	gammel	der	bruger	Android	4.0	
Det	er	for	gammelt	ifølge	Nordea.	Deres	nyeste	App	kan	ikke	virke	
med	denne	version	af	Android.	Altså:	Smid	denne	iøvrigt	
velfungerende	telefon	ud	(har	passet	på	den).	Kære	Nordea.	Har	
været	kunde	i	næsten	40	år:	Det	er	bare	ikke	godt	nok	!!!

Anmelderen	mener	ikke	
at	bankens	mobilapp	er	
god	nok	fordi	den	ikke	
kan	fungere	med	en	
ældre	telefon.	

Produkt Specifik
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Produkt Service Rådgivning Troværdighed Ubegrundet	negativ
Svar	Fra	Nordea Specifik/generelNr. Stjerne Dato Anmeldelse Kondensering Kategorisering

56 1 28:08:15 Nedladen	og	uforskammet.	Kære	Nordea,	Jeg	har	været	kunde	ved	
jer	siden	SDS	tiden.	Jeg	udannet	ejendomsmægler	og	har	haft	en	
god	indtjening	‐	boet	på	strandvejen	i	Klampenborg.	Desværre	fik	
jeg	5	blodpropper	i	hjernen.	Så	var	det	slut	og	jeg	har	måtte	lægge	
mit	liv	om.	(Stavefejl	er	pga.	blodpropper).	Sidst	jeg	købte	et	hus	
var	via	Kongens	Nytorv	afdelingen.	Super	service.	Nu	står	jeg	så	
igen	og	skal	købe	hus	(Mit	hus	er	lige	blevet	solgt).Ved	Kongens	
Nytorv	afdelingen	blev	jeg	godkendt	til	at	låne	kr	802.000	med	en	
udbetaling	på	over	20	%.	Min	bankrådgiver	var	meget	ung	og	
glemte	et	par	tal.	Så	jeg	tænkte	hvorfor	ikke	skifte	til	banken	hvor	
jeg	ønsker	at	købe	bolig.	Den	nye	Bankrådgiver	(Mette	Richter)	er	
desværre	af	den	opfattelse,	at	at	hun	skulle	tale	ned	til	mig,	var	
typisk	to	dage	om	at	ringe	tilbage.	Samt	gjorde	meget	ud	af	at	
fortælle	mig	mig	at	jeg	jo	bestemt	ikke	var	den	eneste	kun	de	i	
Nordea.	Hver	eneste	gang	vi	talte	sammen,	forklare	mig	hun	mig	alt	
(voksen	til	barn),	samt	afsluttede	hver	sætning	med	et	nedladende	
grin.	Jeg	ved	ikke	hvordan	i	selv	vil	have	det	med	sådan	en	
rådgiver?	jeg	havde	det	bestemt	ikke	godt,	jeg	var	langt	fra	tryg	og	
har	derfor	brugt	en	del	ekstra	tid	hos	min	advokat.	Advokat	tid	er	
ikke	gratis	men	den	er	i	det	mindste	ikke	nedladende.	Efter	at	have	
spurgt	om	hus	nummer	to	får	jeg	at	vide	at	huset	skal	være	nyere	
end	2000.	Det	er	ny	infomation.	Da	jeg	så	finder	et	hus	som	er	fra	
2007	(hus	nummer	3)	får	jeg	at	vide	at	nu	er	min	tid	brugt	op,	og	at	
hun	ikke	kan	bruge	mere	tid	på	mine	bolig	handler.	Men	det	
stopper	ikke	her..	Nyt	kapitel.	Jeg	vil	samtidig	gerne	sikre	
indtjeningen	ved	salget	af	mit	hus	(et	2,5%	lån).	Jeg	forsøger	som	
altid	at	ringe	men	får	som	altid	at	vide	at	hun	er	optaget.	Da	hun	
langt	om	længe	ringer	tilbage.	Så	jeg	spørger	om	en	
terminskontrakt.	Der	kommer	mange	beklagelser	om	hvor	meget	
tid	hun	har	brugt	på	mig.	Gennem	hele	samtalen	insinuere	hun	på	
det	kraftigste	at	jeg	ikke	er	andet	end	spild	af	hendes	tid.	(Samtalen	
overværes	af	min	advokat).	Dagen	efter.	Banken	er	2	timer	fra	hvor	
jeg	på	nuværende	tidspunkt	bor.	Da	et	møde	bliver	aflyst,	vil	jeg	se	
om	det	er	muligt	at	underskrive	to	timer	tidlige.	Jeg	forklare	en	
kollega	i	banken	(Norde	Jyllinge)	om	hvem	jeg	søger	og	hvad	det	
drejer	sig	om.	Kollegaen	forklare	at	det	mener	han	helt	sikkert	at	
jeg	kan.	Da	han	lang	om	længe	kommer	med	min	bankrådgiver	er	
hun	bestemt	ikke	i	godt	humør.	Hun	starter	med	at	forklare	mig	
(voksen	til	barn)	at	jeg	forstyrre	midt	i	hendes	frokost	og	at	hun	da	
heller	ikke	er	sikker	på	at	hun	kan	finde	papirerne.	Jeg	fortæller	
hende	samtidig	at	jeg	ikke	ønsker	at	købe	noget	hus.	Da	er	det	lige	
før	at	hun	koger	over.	Hun	forklare	mig	vredt	at	jeg	har	opbrugt	alt	
min	tid	der,	og	at	nu	har	jeg	bare	at	købe	det	hus..	Der	er	dog	ingen	
aftale	om	noget	hus.	Jeg	ved	ikke	hvad	hun	taler	om.	Dags	dato	

Anmelderen	har	oplevet	
en	nedladende	service	
og	en	bankrådgiver,	der	
ikke	gav	sig	den	
nødvendige	tid	til	at	
rådgive	han	godt.	
Derudover	har	han	
oplevet	at	rådgiveren	
glemte	nogle	tal,	ikke	
var	til	at	komme	i	
kontakt	med	og	at	få	ny	
information	meget	sent	
i	forløbet.

Service Rådgivning Specifik

57 1 26:08:15 Til	grin	ikke	kunne	bruge	sit	kort	i	hverken	butik	eller	bank.	Skal	vi	
til	at	bruge	kontanter	igen??	Stram	op

Anmelderen	er	vred	
over	at	han/hun	
tilsyneladende	ikke	kan	
bruge	sit	dankort	

Produkt Specifik
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Produkt Service Rådgivning Troværdighed Ubegrundet	negativ
Svar	Fra	Nordea Specifik/generelNr. Stjerne Dato Anmeldelse Kondensering Kategorisering

58 20:08:15 God	bank	indet	minder.	Hjælpsom	og	høflig	ansatte. Anmelderen	mener	at	
Nordeas	medarbejdere	
er	høflige	og	
hjælpsomme.

Service Generel	 generel
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Danmarks bedste banker 2015
januar 11th, 2016

(http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?
u=http://voxmeter.dk/index.php/2016/01/11/danmarksbedstebanker2015/)
(http://www.linkedin.com/shareArticle?
mini=true&url=http://voxmeter.dk/index.php/2016/01/11/danmarksbedste

banker2015/?1) (https://twitter.com/home?
status=http%3A//voxmeter.dk/index.php/2016/01/11/danmarksbedstebanker

2015/)

 
Arbejdernes Landsbank topper igen i år listen som den mest populære bank hos
danskerne. Kåringen af Danmarks bedste banker 2015 bygger på 28.600 nationalt
repræsentative interview, der omhandler en række forskellige områder, som er afgørende
for danskernes vurdering af deres bank.
 

(http://voxmeter.dk/wpcontent/uploads/2016/01/bank_1.png)
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Kåringen af Danmarks bedste banker 2015 er baseret på 28.600 bankkunder, som alle har svaret på forhold om den

bank, hvor de har hovedparten af deres bankengagement. Voxmeter har gennemført analysekonceptet CEM bank

Intelligence siden 2008, og listen viser hver banks CEMscore. CEMscoren er en samlet vurdering, der er udregnet

på baggrund af 48 områder, hvor den enkelte kundes vurdering af vigtighed vægtes i den endelige score. Den

maksimale CEMscore er 11.000. I år er listen udvidet fra de 8 til de 20 største banker målt på antallet af primære

B2Cbankkunder.

De bedste banker er ikke sælgere
Arbejdernes Landsbank ligger sammen med de midt og nordjyske banker i toppen på
langt de fleste områder. Arbejdernes Landsbank og disse jyske banker adskiller sig på
flere punkter fra de andre store banker. De har hyppiggere kontakt med kunderne.
Bankrådgiverne opleves ikke som sælgere. Og de vurderes generelt stærke på
rådgivningsydelser. Priser og gebyrer er mindre vigtige for kunderne hos de mest
populære banker, så længe banken kommunikerer ærligt og gennemsigtigt om
prissætningen.

Danske Bank ligger fortsat i bunden af listen og er kun undergået af BankNordik. Det går
dog betydeligt bedre for Danske Bank end tidligere. CEMscoren, der giver et overblik
over kundernes samlede vurdering af banken, er steget mere end 10 % for Danske Bank
siden 2014. Danske Bank udmærker sig ved at have mindsket sit fokus på salg. Denne
udvikling er især blevet boostet i løbet af det seneste kvartal, hvor der er sket et markant
fald i andelen af kunder, som irriteres over rådgiverens sælgende adfærd. Andelen af
Danske Banks kunder, der oplever, at rådgiveren i for høj grad forsøger at sælge, er
faldet med over 11 % alene i det forgangne kvartal, hvilket har medført, at Danske Bank
hopper over Nordea og Lån & Spar Bank på dette parameter.

Nordeas og Lån & Spar Banks kunder oplever nemlig i stigende grad, at rådgiverne
presser for hårdt på for at sælge deres produkter og services. Dette er en blandt flere
årsager til, at begge bankers CEMscore er faldet siden 2014. BankNordiks kunder føler
sig ligeledes generet af rådgivernes salgsadfærd. I det seneste kvartal er andelen af
BankNordiks kunder, som oplever, at rådgiveren har en for aggressiv salgsadfærd, steget
til hver tredje.
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(http://voxmeter.dk/wpcontent/uploads/2016/01/bank_2.png)

Diagrammet er baseret på alle 28.600 bankkunder, som indgår i CEM Bank Intelligenceundersøgelsen for 2015.

Danske Banks indsats forsinkes af manglende
kundekontakt
Danske Bank har dog stadig lang vej igen, hvis de skal opnå den samme
kundetilfredshed som de andre store banker. Kontaktfrekvensen mellem banken og dens
kunder er meget lav, og dermed vil effekten af det mindskede fokus på salg være
forsinket. Op imod en femtedel af kunderne har ikke været i kontakt med banken inden
for det seneste kvartal, mens dette tal er under en tiendedel for Arbejdernes Landsbank.
Nedenfor vises andelen, der har haft hyppig kundekontakt med egen bank indenfor det
seneste år.
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(http://voxmeter.dk/wpcontent/uploads/2016/01/bank_3.png)

Diagrammet er baseret på alle 28.600 bankkunder, som indgår i CEM Bank Intelligenceundersøgelsen for 2015.

Manglende gennemsigtighed skaber utilfredse kunder
Oplevelsen af en fair prispolitik og en gennemsigtig prisstruktur er som tidligere nævnt af
stor betydning for kundernes loyalitet. Her halter Danske Bank fortsat bagefter, idet kun
36 % af kunderne oplever, at banken har en fair prispolitik. Dog er Nordea nu faldet under
Danske Bank som den bank, der har den mindste prisgennemsigtighed. Nordeas kunder
er nemlig gennem de seneste år blevet mere og mere desorienterede, når det kommer til
gennemsigtigheden af Nordeas prisstruktur. Nordea er således både udfordret, når det
gælder kundernes vurdering af bankens prispolitik og formidlingen af priserne.
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(http://voxmeter.dk/wpcontent/uploads/2016/01/bank_4.png)

Diagrammet er baseret på alle 28.600 bankkunder, som indgår i CEM Bank Intelligenceundersøgelsen for 2015. 
 

Kundernes besvær med at gennemskue priserne bidrager til et fald i Nordeas CEMscore,
hvilket stimulerer flere af Nordeas kunder til at overveje at skifte bank. Det er en tendens,
som har taget til i styrke de seneste to år. Næsten hver tredje kunde hos Nordea
overvejer nu at skifte bank. Det går her fremad for Danske Bank, hvor andelen af kunder,
der overvejer at skifte bank, er faldet markant – især i løbet af det seneste kvartal.
Danske Bank og Nordea ligger nu på samme niveau, når man ser på bankernes
kundeafgang.

 

(http://voxmeter.dk/wpcontent/uploads/2016/01/bank_5.png) 
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Kundeklager i Danske Bank er reduceret siden Thomas
Borgen
Antallet af kunder, som blev udsat for uheldige oplevelser, var et af Danske Banks helt
grundlæggende problemer. Der skulle dog et direktørskifte til, før man for alvor tog fat i
kernen af problemet. Tidligere kunne det se ud som om, at Danske Bank konkluderede,
at kundeutilfredsheden var drevet af et dårligt image. Siden Thomas Borgens tiltrædelse
har kundernes udsagn dog peget på, at Danske Bank har arbejdet fokuseret på at
reducere antallet af kundeklager. Indsatsen afspejles i, at Danske Bank i dag vurderes
betydeligt bedre på håndteringen af klager end både Nordea og Lån & Spar Bank.

 

(http://voxmeter.dk/wpcontent/uploads/2016/01/bank_6.png)
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Diagrammet er baseret på alle 28.600 bankkunder, som indgår i CEM Bank Intelligenceundersøgelsen for 2015.

Finanskrisens tragedier synes at have aftaget
Et af de 48 områder, Voxmeter arbejder med, er kundeloyalitet. Her er bl.a. NPS (Net
Promoter Score) et simpelt redskab til at måle kundetilfredshed. NPS består af et enkelt
spørgsmål om, hvorvidt man vil anbefale sin bank til venner og bekendte. Problemet med
scoren er, at en bank kan ende med en lav score, fordi kunderne ikke vil anbefale
banken, mens dette ikke altid betyder, at kunderne er utilfredse. Men hvis NPS suppleres
med et spørgsmål om, hvor hyppigt kunderne taler med venner og bekendte om banken,
ved man hvor mange, der aktivt taler negativt eller positivt om banken og således,
hvorvidt kunden udgør en negativ eller positiv levende reklamesøjle. Betragter man dette
parameter i branchesammenhæng, ses det, at et stigende antal danskere taler aktivt
positivt om egen bank – og at der i dag er betydeligt flere, som taler positivt end negativt i
bankbranchen. Dette peger på, at bankerne har løsnet det stramme greb, som har været
bemærket af kunderne. Og at branchen som helhed vurderes betydeligt mere positivt af
borgerne.

 

(http://voxmeter.dk/wpcontent/uploads/2016/01/bank_7.png)
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Vil du vide mere?
Hvis du vil vide mere om CEM Bank Intelligence, er du meget velkommen
til at kontakte en af Voxmeters forretningskonsulenter. Klik her (mailto:cs@voxmeter.dk?
subject=Ja tak, kontakt mig angående CEM Bank Intelligence&body=Hej

Danske Bank ligger helt i front på teknologi
Et af Danske Banks helt stærke kort ligger i evnen til at tilpasse teknologien til kundernes
behov. Nedenstående grafik viser resultatet for samtlige 28.600 kunder. Ser man på de
yngre og i særdelshed på de unge segmenter, er der stor efterspørgsel på brugervenlig
teknologi. De unge ønsker i langt højere grad at være selvhjulpne, og her spiller personlig
rådgivning altså mindre betydning. Her står Danske Bank endnu stærkere. Og
teknologien bliver meget vel et af de vigtigste parametre i fremtiden, hvor vinderne er de
banker, der evner at stille brugervenlige onlineløsninger til rådighed for kunderne.

 

(http://voxmeter.dk/wpcontent/uploads/2016/01/bank_8.png)

Diagrammet er baseret på alle 28.600 bankkunder, som indgår i CEM Bank Intelligenceundersøgelsen for 2015.

 
 
 

Bilag 3  Voxmeter 145

mailto:cs@voxmeter.dk?subject=Ja%20tak,%20kontakt%20mig%20ang%C3%A5ende%20CEM%20Bank%20Intelligence&body=Hej%20Christian%0D%0A%0D%0AKontakt%20mig%20gerne%20ang%C3%A5ende%20CEM%20Bank%20Intelligence.%0D%0A%0D%0ANavn:%20%0D%0A%0D%0AFirma:%20%0D%0A%0D%0ATelefon:%20%0D%0A%0D%0A%20Evt.%20besked:
http://voxmeter.dk/wp-content/uploads/2016/01/bank_8.png


Christian%0D%0A%0D%0AKontakt mig gerne angående CEM Bank
Intelligence.%0D%0A%0D%0ANavn: %0D%0A%0D%0AFirma: %0D%0A%0D%0ATelefon:
%0D%0A%0D%0A Evt. besked: )

Christian Stjer
Adm. direktør
Tlf. 70 20 23 24  ·  cs@voxmeter.dk (mailto:cs@voxmeter.dk)

(http://xnkvalitetsmling
uib.dk/)

Voxmeter overholder kvalitetsstemplet
”Kvalitetsmåling”. Danskerne ønsker, at der
stilles højere krav til analyseinstitutterne. Der er
tre grundlæggende principper, som gør sig
gældende, når man skal sikre
stikprøvekvaliteten. Læs mere på
kvalitetsmåling.dk (http://xnkvalitetsmling
uib.dk/)

Kig med – se hvordan
Voxmeter arbejder: 

(https://www.youtube.com/watch?
v=wnuaAampQrc)

Voxmeter spørger hver uge danskerne, hvad de mener, hvad de vil, og hvad de gør –
og vi deler de nyeste resultater med dig. Følg os på Facebook
(https://facebook.com/pages/Voxmeter/1452658424995015), LinkedIn
(https://linkedin.com/company/ceminstitutevoxmeter) og Twitter
(https://twitter.com/voxmeter/).

(https://twitter.com/voxmeter/)

(https://facebook.com/pages/Voxmeter/1452658424995015)

(https://linkedin.com/company/cem
institutevoxmeter)

 
 
 

 

Analyseinstitutternes kvalitetsstempel
 
 

(http://voxmeter.dk/index.php/nyheder/)
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Tilbage til Nyheder
(http://voxmeter.dk/index.php/nyheder/)

(http://voxmeter.dk/index.php/nyheder/)
(http://voxmeter.dk/index.php/nyheder/)

kvalitetsmåling.dk
(http://xnkvalitetsmlinguib.dk/)

 (http://directory.esomar.org/country53_Denmark/r3494_CEMInstitute

VoxmeterApS.php?id=3494)

Tilmeld
Nyhedsbrev

 (/index.php/tilmeldvoxmetersnyhedsbrev/)

 (https://twitter.com/voxmeter/) 

(https://facebook.com/pages/Voxmeter/1452658424995015) 

(https://linkedin.com/company/ceminstitutevoxmeter) 

(https://www.youtube.com/channel/UCYEyHaoY98iS8AaQ5ZkvdQ)

Borgergade 6, 4. sal
DK1300 København K 

+45 70 20 23 24 
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Key 'Takeaways' From Research:

Welcome to the findings of the BrightLocal Local Consumer Review Survey 2015.

Local Consumer Review Survey

498 

92% of consumers now read online reviews (vs. 88% in 2014)

40% of consumers form an opinion by reading just 1-3 reviews (vs. 29%
in 2014)

Star rating is #1 factor used by consumers to judge a business

44% say a review must be written within 1 month to be relevant

Only 13% of consumers consider using a business that has a 1 or 2 star
rating

68% say positive reviews make them trust a local business more (vs.
72% in 2014)

Consumers are becoming more concerned about fake reviews
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This annual survey is an exploration into how consumers both read & use online reviews. It

seeks to qualify the value that users place on reviews that they read & how this impacts

their opinions & actions when searching for a local business to use. The

survey is specifically concerned with reviews for local business services and not wider

product reviews.

About the Local Consumer Review Survey 2015

The Local Consumer Review Survey was first conducted in 2010, and this year’s survey has

evolved from 2014 with some variations on the questions we have asked. There are new

questions, some modified questions & some removed questions which we felt were no

longer relevant or useful for SMBs & SEOs to understand.

As with the 2014 survey, the focus of this year’s survey is on consumers in the North

American market. We contacted our Local Consumer Panel which consists of just under

5,000 individual consumers, and received 2,354 entries with 90% of respondents coming

from the US and 10% from Canada. The survey was conducted over 2 weeks in July 2015.

Questions

Consumption of online reviews

1. How many times have you used the internet to find / search for a
local business in the last 12 months?

2. Do you read online customer reviews to determine whether a local
business is a good business?

3. Which of the following devices / methods have you used to read
reviews for a local business in the last 12 months?

4. Which of these business types have you read online customer
reviews for?

Trust & influence

5. How many online reviews do you need to read before you feel that
you can trust that business?

6. When judging a local business on its reviews, which of these factors
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do you pay most attention to?

7. For a typical local business, how recent (i.e. new) does an online
review need to be, to be relevant?

8. When selecting a local business to use, what is the minimum star
rating a business must have for you to use them?

9. How do online customer reviews a쥿ect your opinion of a local
business?

10. How do online customer reviews influence your decision to
use/select a local business?

11. Do you trust online customer reviews as much as personal
recommendations?

12. When you read positive reviews for a business, what is the typical
next step you take?

Reputation traits

13. For which of these local business types does ‘Reputation’ matter
the most when choosing a business?

14. Which of the following reputation attributes is MOST important to
you when selecting a local business to use?

Incentive to recommend

15. In the last 12 months have you reviewed / recommended a local
business to people you know by any of the following methods?

16. Which of these factors would make you more likely to recommend
a local business to people you know?

Consumption of online reviews

1. How many times have you used the internet to find / search for a local business in
the last 12 months?
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Key Findings:

Consumers are frequently searching for local businesses online

43% of consumers search at least one time per month (vs. 38% in 2014)

60% of consumers have searched at least 6 times per year (vs. 56% in 2014)

Analysis:

This first question helps us to focus on how active consumers are at searching for local

businesses online. We can see there’s a lot of consumers searching on a regular basis, whilst

year on year there is a slight increase in those searching on both a weekly & monthly basis.

Change in habits since 2010

We’ve also included data from the 2010 survey to highlight the marked change in consumer

habits. There’s a considerable decrease in those that ‘never’ search for a local business

online (down from 22% to 9%), and an increase in those that search for a local business

every day (up from 7% to 14%).

It all points to the fact that consumers are more than comfortable using the internet to find

local businesses, partly due to the wide array of local services available, and partly due to

more local businesses building & improving their online presence.
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Back to top.

2. Do you read online customer reviews to determine whether a local business is a
good business?

Key Findings:

92% of consumers regularly or occasionally read online reviews (vs. 88% in 2014)

Only 8% of consumers ‘don’t’ read online reviews (vs. 12% in 2014)

Analysis:

As consumers search more frequently for local businesses, their appetite to read reviews is

also on the up.

Whilst the chart doesn’t shed light on the value of those reviews, it does highlight that they

are being read, and therefore contributing to the online reputation of a business.

92% of consumers read online business reviews with 33% of those doing
so on a regular basis

 Tweet
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There is also a significant fall in consumers that don’t read any reviews – just 8% compared

to 29% in 2010!

Back to top.

3. Which of the following devices / methods have you used to read reviews for a local
business in the last 12 months?

*Respondents were asked to select as many answers as they want 

**This question is new to 2015 so there is no comparable data from previous years

Key Findings:

73% have read online reviews on a PC

38% have read online reviews on mobile internet vs 24% on mobile app

29% have read reviews on a tablet

Analysis:

Most consumers have searched for a local business on a personal computer (PC), but

mobile devices also prove to be popular. As a new question for 2015 we don’t have

comparable data, but it’s reasonable to suggest that the amount of mobile users has
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increased in recent years, and is likely to increase going forward.

Mobile devices mean that consumers can search online for local businesses whilst on the

move, whether that’s using a mobile internet browser, or mobile apps like Yelp, Foursquare

& Tripadvisor. This of course, is incredibly useful for local businesses, who can now profit

more readily from their positive reviews, whilst consumers are on the move & searching for

a service like theirs.

In a recent survey on how consumer usage of mobile & mobile devices to find

local businesses (https://www.brightlocal.com/2015/05/13/61-of-mobile-

users-more-likely-to-contact-a-local-business-with-a-mobile-site/) has

changed, we found that:

38% are impressed when a local business has a website designed for mobile (vs.
25% in 2013)

33% believe all local businesses should have websites designed for mobile (vs. 25%
in 2013)

61% are more likely to contact a local business if they have a mobile optimized site

Local businesses should ensure that they have a good presence online, no matter what

device a consumer is using. That means ensuring they have a website that is engaging,

impressive & helpful – but also mobile friendly

(https://www.brightlocal.com/2015/04/21/google-mobile-friendly-update-

released-today/).

It’s also important to keep an eye on their presence & reviews on local services with

engaged audiences and mobile apps, such as Yelp, Foursquare & Tripadvisor.

Back to top.

4. Which of these business types have you read online customer reviews for?
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*Respondents were asked to select as many answers as they want 

**% figures displayed are the 2015 results

Key Findings:

Restaurants & Cafe reviews are the most commonly read by consumers

Doctors / Dentists, General shops, Clothes shops & Hotels are also popular

Analysis:

Restaurants, Cafes, Doctors, Dentists, Clothes Shops, Hotels & B&Bs are the key businesses

that consumers are always interested in reading reviews for.

Overall, the types of businesses do not change radically year on year, but there are small

changes;

Notable increases year on year:

General shops (+10%)

Tradesmen (+7%)

Garage / Car dealers (+6%)

Specialist shops (+6%)
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Restaurants / Cafe’s (+4%)

Notable decreases year on year:

Hair / Beauty Salons (-8%)

Hotels/B&Bs (-6%)

How many di쥿erent business types do consumers read reviews for?
In the following chart we’ve calculated the average number of local businesses that

consumers read reviews for:

Key Findings:

Consumers read reviews for 3.5 di쥿erent types of businesses (vs. 2.7 in 2013)

Analysis:

Overall, consumers are reading reviews for 3.5 di㈹ㄭerent business types, which is a small

increase year on year (vs 2.7 in 2013). As time has progressed, consumers have grown more

accustomed to reading reviews before purchasing a wide range of products & services – not

just restaurants, hotels & dentists, but also gyms, realtors & car dealers.

Back to top.
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Trust & Influence

5. How many online reviews do you need to read before you feel that you can trust that
business?

*Consumers who said they didn’t read reviews were removed from the analysis.

Key Findings:

40% of consumers form an opinion by reading 1-3 reviews (vs. 29% in 2014)

73% of consumers form an opinion by reading 1-6 reviews (vs. 64% in 2014)

88% of consumers form an opinion by reading 1-10 reviews (vs. 84% in 2014)

Only 12% are prepared to read more than 10 reviews (vs. 16% in 2014)

Analysis:

Consumers appear to be forming an opinion faster now than ever before.

Year on year there is an 11% increase in those consumers who only need to read 1-3 reviews

before they can trust a local business (40%). Consumers don’t need to read many reviews

before developing a clear opinion about a business. Almost 9/10 consumers are satisfied

a㈳ⴠer reading just 10 positive reviews, so this sets a useful benchmark for SMBs/SEOs.
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This also places more significance on the most recent reviews a business has. These are

typically the reviews that consumers read first and if recent reviews are negative then many

consumers won’t look beyond these to find better ones that may lie further

down. Therefore it’s important to monitor reviews regularly and to ‘manage out’ bad

reviews and focus on generating regular, positive reviews.

Negative reviews shouldn’t frighten business owners; in fact they should see them as an

opportunity. Here’s a great post by Mike Blumenthal on why negative reviews are all

bad news (http://blog.getfivestars.com/6-good-things-about-negative-

reviews/).

Back to top.

6. When judging a local business on its reviews, which of these factors do you pay most
attention to?

88% of consumers read less than 10 reviews before they form an opinion
about a business.

 Tweet
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*Respondents were asked to select a maximum of 2 answers

**This question is new to 2015 so there is no comparable data from previous years

Key Findings:

Consumers pay most attention to overall star rating

Quantity of reviews is 2nd most important factor

Consumers take a holistic view and consider many aspects of a business’s reviews

Analysis:

Star rating is the biggest factor that consumers to pay attention to, and this is probably

helped by the fact that it is the most visually striking aspect. However, there are a number of

other factors which are also under consideration as consumers build up a 360 degree view

of the business & help them to rate its reputation.

Consumers pay attention to the quantity of reviews available to read, and we know from

earlier that if a local business has up to 10 reviews then 88% of readers won’t

look any further. Other important factors are the sentiment of reviews (i.e. positive or

negative comments & statements), and the age (aka ‘recency’) of reviews.

Interestingly, 26% of consumers say it’s important that a local business responds to its

reviews. While this is the lowest factor scored, responding to a review shows signs of life

within a business & a willingness by that business to listen to it’s customers and take action

on what they say.

Additionally, negative reviews can provide great feedback for a business and an opportunity

to show they care in the response they give.

Back to top.

7. For a typical local business, how recent (i.e. new) does an online review need to be,
to be relevant?
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Key Findings:

44% say a review must be written within 1 month to be relevant

69% say a review must be written within 2-3 months to be relevant

84% say a review must be written within 3-6 months to be relevant

Only 16% say that reviews older than 6 months are relevant

Analysis:

We saw above that 33% of consumers rate the recency of a review to be one of

the most important factors when considering a local business. To reinforce this, the

above chart shows that if a review is older than 6 months, then it is unlikely to be

considered relevant by up to 84% of consumers.

Online reviews should be sought a㈳ⴠer & encouraged on a regular basis. We can now see

that a best case scenario would involve having up to 10 positive online reviews, all written

within the last 2-3 months.
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Of course, these levels will vary for di㈹ㄭerent types of businesses. Some businesses attract

reviews more readily than others – think ‘restaurants’ vs. ‘dry cleaners’ – and the recency

factor is more significant. A review that is 9 months old will lose impact for a restaurant

whereas consumers searching for a real estate agent will happily consider reviews from 9-12

months ago as this type of service doesn’t change so rapidly.

Back to top.

8. When selecting a local business to use, what is the minimum star rating a business
must have for you to use them?

*Please note: those who said they do not read reviews were excluded from the analysis.

Key Findings:

Having a 3 star rating is a real ‘watershed’ level for a local business

Just 14% of consumers would consider using a business with a 1 or 2 star rating

Another way of presenting these results – which is easier to interpret:
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Key Findings:

If a business has a 3 star rating, then 57% of consumers will use that business

If a business has a 4 star rating, then 94% of consumers will use that business

Analysis:

Consumers see star rating as the most important factor when considering reviews,

and we can see that local businesses should generally aim to achieve a minimum 3 star

rating in their reviews.

The jump from 2 to 3 stars is akin to appealing to 44% more consumers, and similarly, if a 3

star business can achieve a 4 star rating, then in theory they will be considered by a further

37% of consumers.

By comparison the jump from 4 stars to 5 stars is just 6%. This shows that consumers are

realistic about businesses and very few (6%) expect a business to have a 5 star rating.

Of course, it’s not a set-in-stone rule, but it does serve as a useful guideline, as well as a

reminder of just how important star rating & positive reviews are considered.

Back to top.

9. How do online customer reviews a㈹ㄭect your opinion of a local business?
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9. How do online customer reviews a㈹ㄭect your opinion of a local business?

Key Findings:

68% say that positive reviews make them trust a local business more (vs. 72% in
2014)

21% read reviews, but don’t let them influence their decisions (vs. 18% in 2014)

Analysis:

The key takeaway is that positive reviews help to inspire trust in 7 out of 10 consumers.

Interestingly this figure is down 4% from last year but still up 13% from 2010.

21% of consumers read reviews, but they also suggest these don’t actually influence their

opinion of that business. This is a strange user-case and we can speculate about why

someone would read a review if they have no intention of paying attention to it.

Perhaps they have trust issues with online reviews – there has been a lot of
negative coverage this year around false & spammy reviews.

Maybe they use reviews to identify a short list of businesses but their ultimate
decision is based on their personal interaction with that business.

Back to top.
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10. How do online customer reviews influence your decision to use/select a local
business?

Key Findings:

51% of consumers will select a local business if it has positive reviews (vs. 58% in
2014)

33% of consumers select a local business on other factors (vs. 31% in 2014)

16% of consumers say that they read reviews but they don’t influence their decision
on which local business to use (vs. 11% in 2014)

Analysis:

Over half of those surveyed say that positive reviews make them more likely to use a local

business. However, despite the majority this is still a 7% decline year on year, with an

increase in consumers who –

a) select a local business based on other factors such as location & price (33% vs 31% in

2014)

b) those who suggest reviews do not influence their decision on which local business to use

(16% vs 11% in 2014).
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Is this further evidence that consumers are becoming less trusting of online reviews?

Back to top.

11. Do you trust online customer reviews as much as personal recommendations?

Key Findings:

80% will trust reviews as much as personal recommendations – if they meet their
requirements (vs. 83% in 2014)

Authenticity of reviews is the most important factor for consumers to trust the
reviews they read

Analysis:

Please note: In this years survey we gave respondents a new option – ‘Yes, always’ – to

provide less ‘bias’ in the results.

Whilst 8% will always trust reviews as much as personal opinions, a further 72% will only do

so if certain criteria are met. For 22% this depends on the type of business, for 19% it

depends if there are enough reviews to read & make a judgement. However, for a majority
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31% it is about the genuineness of the reviews.

Why are consumers becoming more concerned about fake reviews?

31% of consumers will trust reviews as long as they believe they are authentic. This jumped

up 9% from 2014.

As online reviews have become a regular step in the purchase path for many consumers the

stakes have grown, and the benefits from having positive reviews are clear. With such high

stakes, some businesses will always try to tip the scales in their favor using non-legit tactics,

and the problem of fake reviews has become one that the mainstream media covers more

and more.

In June 2015, a BBC investigation (http://www.bbc.co.uk/news/business-

33184207) revealed the global market for fake review writers, and the use of stolen

identities to post reviews.

Among the potentially misleading cases, on unnamed sites, were:

Businesses writing fake reviews of themselves to boost their ratings on review sites
compared with rivals

Firms writing or commissioning fake negative reviews to undermine rivals, for
malicious reasons, or for personal gain

Review sites cherry-picking positive reviews

Sites allowing businesses to remedy negative reviews, that go unpublished,
meaning a complete picture is not clear to review site users

However, despite the above, just 20% of consumers said that they do NOT trust online

reviews more than personal recommendations – which is down 33% from 2011.

Back to top.

12. When you read positive reviews for a business, what is the typical next step you
take?
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Note: Those who said they did not read reviews were removed from the analysis.

Key Findings:

48% will visit the website a䏍鄘er reading positive reviews

23% will visit the business premises directly

21% will continue to shop around

9% will phone the business

Analysis:

By far the most common next step for consumers reading reviews is to visit the business

website (48%). This isn’t surprising given they’re already online and there’s typically a link

straight through to their website from most review sites. However it does go against some

people’s belief that local businesses don’t need a website. According to research approx

50% of small businesses still don’t have their own site

(http://www.inc.com/associated-press/small-businesses-have-no-

website.html) so they are really hampering their ability to win customers online.
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Just 23% say they visit a business’s premises. Obviously this will vary depending on the type

of business a consumer is looking for – if it’s a cafe it will be higher, a gardener or wedding

planner then lower.

21% say they continue to shop around. This may be because they’re still in the ‘research’

phase and not yet ready to purchase, or because they didn’t like what they read – more

evidence to support the significance & value of having positive online reviews!

Just 9% will phone the business. I assume that this figure would be higher for those

searching on a mobile device, as the transition from online to call is easier than via a PC.

But it’s clear that consumer preference is to visit a business website and learn more about

that business before contacting them. So it’s crucial that local businesses have a website

and that site showcases them positively and is linked to from their various online profiles so

consumers can easily click through.

Back to top.

Reputation Traits

13. For which of these local business types does ‘Reputation’ matter the most when
choosing a business?
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*Respondents were asked to select up to 3 answers

Key Findings:

Reputation matters most for Restaurants, Cafes, Doctors & Dentists

It’s also important for Hotels, Tradesmen, Car Dealers, Beauty Salons & Builders

Analysis:

For some types of businesses, reputation is of more importance to consumers, and the

chart suggests that Restaurants, Doctors, Hotels & Tradesmen should pay the most

attention to their online reputation.

However, this isn’t to say that for some businesses reputation doesn’t matter, it’s simply

that consumers will form a hierarchy in their own mind, and this is likely to di㈹ㄭer depending

on their lifestyle and how much competition a local business has in its immediate area.

Back to top.

14. Which of the following reputation attributes is MOST important to you when
selecting a local business to use?
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Key Findings:

Reliability, Good Value & Professionalism remain the most important attributes to
consumers

More consumers are interested in ‘Good value’ than before, while less are
concerned about the ‘expertise’ of a business.

Analysis:

Reliability, good value & professionalism are the most important traits that a local business

can demonstrate to consumers.

Whilst courtesy & friendliness are obviously welcomed traits, consumers are ultimately

more concerned whether a business can deliver a reliable service at the right price.

We saw already that Restaurants, Doctors, Hotels & Tradesmen should pay the most

attention to their online reputation, and now we know the sort of reputation traits

consumers are looking for when researching these businesses online.

Back to top.

Bilag 4  Local Consumer Review Survey 170



Incentive to Recommend

15. In the last 12 months have you reviewed / recommended a local business to people
you know by any of the following methods?

*Respondents were asked to select as many answers as they want

Key Findings:

Word of mouth is still the most popular way to recommend a local business

Facebook / Twitter seen a drop in reviews year on year

Google+ has seen in increase along with other ‘Directories’ as well as Yelp &
TripAdvisor

Analysis:

Word of mouth is still the most popular method of recommendation for consumers despite

a 2% drop year on year.
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Facebook has experienced a significant drop (23% to 17%), despite being tipped by many

experts to flourish as a review platform. In the recent InsideLocal webinar, ‘Making

Reviews & Reputation Work for Local Businesses

(https://www.brightlocal.com/2015/04/24/making-reviews-reputation-work-

for-local-businesses)‘, our Panelists agreed that Facebook was a real contender in the

online reviews game due to its familiarity & ease of use for consumers.

Twitter has also experienced an annual decline, leading us to question whether consumers

prefer not to leave reviews on social sites?

Back to top.

16. Which of these factors would make you more likely to recommend a local business
to people you know?

*Respondents were asked to select as many answers as they want

Key Findings:
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Further Research

97% of consumers aged 18-34 read online reviews to judge a local
business (https://www.brightlocal.com/2015/10/08/87-of-consumers-
aged-18-34-have-reviewed-a-local-business-on-social-media/)

Previous Surveys

2015 | 2014 | 2013 | 2010

Don't miss a beat! Sign-up for our email alerts & get the latest

Reliability & professionalism the most important factors

Friendliness & unique experience also very important

Good value o쥿ering & special o쥿ers grown in importance since 2010

Analysis:

Looking at the results from 2010 to 2015, we can see that many more factors influence

consumers to review a local business.

Reliability & professionalism are the key factors that lead consumers to recommend a

business.

Friendliness & Welcomeness also influence reviews even if they don’t influence the

consumers when selecting a business (see above).

Back to top.
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(https://www.brightlocal.com/learn/local-
consumer-review-survey/)

Learn even more about Local Search Marketing

Local SEO Industry Survey

About the Local SEO Industry Survey
Welcome to the Local SEO Industry
Survey 2015. This survey, now in its

Why Your Clients Need Reputation
Management

If you help clients with their digital
marketing e㈹ㄭorts, one service you
should take a look at o㈹ㄭering is
Reputation Management. Why is
Reputation Management so important

ONLINE REVIEWS

Bilag 4  Local Consumer Review Survey 174

https://www.brightlocal.com/learn/local-consumer-review-survey/
https://www.brightlocal.com/learn/local-seo-industry-survey/
https://www.brightlocal.com/2016/02/08/why-your-clients-need-reputation-management/


Carmelo Barbagallo
(http://local-success.de)
says:

August 20, 2015 at 8:05 pm
(https://www.brightlocal.com/learn/local-

consumer-review-
survey/#comment-423622)

6 thoughts on “Local Consumer Review Survey”

Hello BrightLocal-Team,

thank you very much for the new and insightful Local Consumer Review study. Great work as
always. 
I was wondered about the 40% of consumers that form an opinion by reading just 1-3 reviews.

Greetings from Germany, 
Carmelo

REPLY (HTTPS://WWW.BRIGHTLOCAL.COM/LEARN/LOCAL-

CONSUMER-REVIEW-SURVEY/?REPLYTOCOM=423622#RESPOND)

4th year, is an annual exploration into
the Local SEO Industry, looking at
both the businesses that operate

(https://www.brightlocal.com/learn/local-
seo-industry-survey/)

for small- to medium-sized
businesses? Reputation
Management is one of the

(https://www.brightlocal.com/2016/02/08/why-
your-clients-need-reputation-
management/)READ MORE

READ MORE
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Brian Weathers
(http://strategicmsi.com)
says:

August 27, 2015 at 3:43 pm
(https://www.brightlocal.com/learn/local-

consumer-review-
survey/#comment-424263)

Mindful Marketing

(http://www.makeitmindful.com)
says:

October 19, 2015 at 11:57 pm
(https://www.brightlocal.com/learn/local-

consumer-review-
survey/#comment-429661)

Jim C.

(http://www.LogitalMedia.com)
says:

November 21, 2015 at 7:09 pm
(https://www.brightlocal.com/learn/local-

consumer-review-
survey/#comment-432261)

Great information and helps to have the latest facts to show clients that we truly are working in
their best interest! 
Is this new 2015 survey available in pdf format yet? 
Thanks 
Brian W.

REPLY (HTTPS://WWW.BRIGHTLOCAL.COM/LEARN/LOCAL-

CONSUMER-REVIEW-SURVEY/?REPLYTOCOM=424263#RESPOND)

Thank you for creating, administering, and publishing the results of the survey. The findings
although not surprising, shed tremendous light on the value of reviews for local businesses. I
expected more and more people rely on reviews to make purchase decisions, however I didn’t
think it was as high as 92% – makeitmindful

REPLY (HTTPS://WWW.BRIGHTLOCAL.COM/LEARN/LOCAL-

CONSUMER-REVIEW-SURVEY/?REPLYTOCOM=429661#RESPOND)

This research continues to be more valuable each year, thank you for the publishing. Local
business owners need to take this part of their online reputation more seriously, and the
Brightlocal tools should help immensely.
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Joe Emmet says: December 8, 2015 at 7:35 pm
(https://www.brightlocal.com/learn/local-

consumer-review-
survey/#comment-433764)

Ross Marchant says: December 9, 2015 at 9:44 am
(https://www.brightlocal.com/learn/local-

consumer-review-
survey/#comment-433812)

Question: how many were surveyed for this, and what Country were they located?

Thanks-

REPLY (HTTPS://WWW.BRIGHTLOCAL.COM/LEARN/LOCAL-

CONSUMER-REVIEW-SURVEY/?REPLYTOCOM=432261#RESPOND)

Thank you for providing us with the survey continuity you have over the last several years.

Clients need to see trends that WILL improve their sales in order to really buy into making
changes that will benefit them.

Your surveys do just that!

REPLY (HTTPS://WWW.BRIGHTLOCAL.COM/LEARN/LOCAL-

CONSUMER-REVIEW-SURVEY/?REPLYTOCOM=433764#RESPOND)

Thanks for the comment Joe, and you’re very welcome.

REPLY (HTTPS://WWW.BRIGHTLOCAL.COM/LEARN/LOCAL-

CONSUMER-REVIEW-SURVEY/?REPLYTOCOM=433812#RESPOND)
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