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Bränd ja bränding on tänapäeval väga aktuaalne teema. On peaaegu võimatu avada mõnda 

ajalehte või ajakirja ilma, et ilmuks mõni artikkel brändi tähtsusest või väärtusest.  Brändi 

teadlikkus ja lojaalsus aitavad ettevõtetel kokku hoida turunduskuludelt, mis omakorda 

vähendab ettevõtte sõltuvust turundusvõtetest ja garanteerib stabiilse käibe.  Brändi 

tarbijaväärtust panganduses on küll varasemalt uuritud, ent seda pole tehtud konkreetselt 

SEB panga ning Y-generatsiooni näitel. Y-põlvkonna hinnang on panga jaoks oluline, sest 

teadlaste väitel vahetab kõige suurema tõenäosusega võrreldes teiste generatsioonidega just 

Y-generatsioon oma tänast põhipanka ning selleks, et astuks pangaga sügavamasse 

suhtesse ja panka mõne teise sama teenusepakkuja vastu välja ei vahetaks, on pangal vaja 

luua tugev brändi väärtustaju.  

 

Bakalaureusetöö eesmärgiks oli välja selgitada SEB panga brändi tarbijaväärtust 

mõjutavad tegurid Eesti Y-generatsiooni noorte seas ning võimalusel teha ettepanekud 

SEB brändi positsiooni tugevdamiseks. Uurimuse läbiviimiseks kasutati töös 

kvantitatiivset uurimismeetodit. Töös esitatud ankeetküsitlus koostati www.connect.ee 

keskkonnas ja jagati vastajatele Facebook-i vahendusel.  

 

Uurimuse tulemusena selgus, et kuigi üldjoontes tajutakse SEB panka positiivselt, siis 

Eesti Y-generatsiooni noorte seas asub SEB pank, võrdluses teiste pankadega, teisel kohal 

ning esimesel kohal asetses Swedbank. Y-generatsioonile seonduvad SEB-ga eelkõige 

http://www.connect.ee/
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tuntud bränd, hea teenindus ja usaldusväärsus. Negatiivselt seondus SEB-ga kõige rohkem 

teenuste kallis hind ja ebakvaliteetsus. 

 

Selleks, et SEB panga brändi tajuvust tõsta, tõi autor uurimuse analüüsis  välja mõned 

ettepanekud, milleks olid eeskätt mobiilirakenduse parendamine ning rohkemate 

pangaautomaatide lisamine Eesti eri paikadesse. 

Märksõnad: kaubamärk, tajutud kvaliteet, assotsiatsioonid, tuntus, lojaalsus, pangandus 
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Brand and branding is very relevant issue nowadays. It is almost impossible to open a 

newspaper or magazine without seeing an article about the importance of the brand value. 

Simply said, the high consumer based brand value is giving company a lot of competitive 

advantages. Brand awareness and loyalty are helping businesses to save on marketing 

expneses, which in turn will reduce the company's dependence on the marketing practises 

and guarantees a stable turnover. The consumer based brand value in banking in Estonia 

has been previously studied, but SEB bank as well as brand value research amongs the 

generation Y hasn’t been researched nor analysed. Millennials rating is important for the 

bank, because as scientists say, compared to other generations, generation Y is most likely 

to change their current bank if conditions aren’t ideal for them anymore. In order, for bank, 

to go into deeper relationship with this generation and stop generation from trading their 

bank to competiting  same service providers, bank need to establish a strong brand value 

perception. 

The aim of this bachelor thesis was to find out the factors affecting the customer based 

brand value in SEB among the Y generation and if possible make proposals to strenghten 

the position of the SEB brand. To perform this study, author used quantitative research 

methods. The survey, presented in this work,  was preparend in www.connect.ee and and 
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shared in Facebook. 

The study showed that although SEB is generaly perceived as a positive bank among the 

generation Y, Swedbank helds leading position ahead of all banks compared. Generation Y 

associated SEB with well-known brand, good servic and reliabilty. Negatively SEB as 

associated with high prices and poor quality in it’s services. 

In order to raise the perception of the SEB brand, author made some proposals, which were 

primarily to improve SEB mobile app and adding more ATMs in different places in 

Estonia. 

Keywords: perceived quality, loyalty, associations, awareness, banking 

 

  



6 

 

 

 

SISUKORD 
 

LÜHIKOKKUVÕTE ............................................................................................................ 2 

ABSTRACT .......................................................................................................................... 4 

SISSEJUHATUS ................................................................................................................... 7 

1. BRÄNDI TARBIJAVÄÄRTUS ....................................................................................... 9 

1.1. Brändi olemus ......................................................................................................... 9 

1.2. Brändi väärtuse hindamine ................................................................................... 11 

1.3. Brändi tarbijaväärtuse elemendid ......................................................................... 16 

1.3.1. Brändi assotsiatsioonid .................................................................................. 16 

1.3.2. Brändi tuntus ................................................................................................. 18 

1.3.3. Brändi lojaalsus ............................................................................................. 20 

1.3.4. Brändi tajutud kvaliteet ................................................................................. 23 

2. AS SEB PANGA BRÄNDI TARBIJAVÄÄRTUS EESTI Y-GENERATSIOONI 

SEAS ................................................................................................................................... 25 

2.1. AS SEB panga lühitutvustus ................................................................................. 25 

2.2. AS SEB panga brändi tarbijaväärtuse uuringu metoodika ja valimi tutvustus ..... 26 

2.3. AS SEB panga brändi väärtust kujundavate tegurite analüüs uuringu tulemuste 

põhjal................................................................................................................................29 

2.4. Järeldused ja ettepanekud ..................................................................................... 39 

KOKKUVÕTE .................................................................................................................... 42 

VIIDATUD KIRJANDUS .................................................................................................. 45 

SUMMARY ........................................................................................................................ 47 

LISAD ................................................................................................................................. 50 

Lisa 1. Küsitluse ankeet ................................................................................................... 51 

 

 

 

  



7 

 

 

SISSEJUHATUS 
 

Bränd ja bränding on tänapäeval väga aktuaalne teema. On peaaegu võimatu avada mõnda 

ajalehte või ajakirja ilma, et ilmuks mõni artikkel brändi tähtsusest või väärtusest.  Paljud 

juhtivad firmad keskenduvad brändi väärtuse turustamisele ning brändi väärtus ei ole 

oluline mitte ainult ettevõtetele, kes toodavad reaalseid tooteid vaid ka teenusepakkujatele. 

Toote ja teenuse brändi väärtusel on suur erinevus. Toote bränding võib kujuneda näiteks 

läbi toote pakendamise, märgistamise ja logo disaini, kuid teenused on brändimisel palju 

vähem standardiseeritud ning koosnevad suuresti kogemuse baasil, mille väärtust saab 

hinnata tarbija. Keller defineerib brändi väärtust kui tarbija poolset teadmist mingi brändi 

kohta. Tarbija poolne teadmine näitab hästi tagasisidet selle kohta, kui hästi on läinud 

brändi turustamine (Keller 1993: 1). 

  

Lihtsalt öeldes annab brändi kõrge tarbijaväärtus ettevõttele palju konkurentsieeliseid. 

Brändi teadlikkus ja lojaalsus aitavad ettevõtetel kokku hoida turunduskuludelt, mis 

omakorda vähendab ettevõtte sõltuvust turundusvõtetest ja garanteerib stabiilse käibe. 

Samuti aitab brändi väärtus tajuda meeldivamalt toote üksikuid omadusi. Pidev uute ja 

innovaatiliste toodete pakkumine, mis rahuldaks tarbija muutuvaid vajadusi, aitab säilitada 

või parandada bränditeadlikkust, suurendada tajutud kvaliteeti ning tekitada positiivseid 

assotsiatsioone (Kuusik jt 2010: 196-197). 

 

Käesoleva bakalaureusetöö keskne teema on SEB brändi tarbijaväärtuse hindamise Eesti 

Y-generatsiooni noorte seas. Autor valis antud teema, sest läbis 2016. aasta suvel praktika 

ettevõttes AS SEB pank ning sealt tulenevalt tuli ka huvi arendada lõputöö antud panga 

näitel. Samuti pole brändi tarbijaväärtus uuringut SEB panga näitel läbi viidud. Antud töö 

olulisus on aidata ettevõttel muuta oma bränd väärtuslikumaks ja 

konkurentsivõimelisemaks Y-põlvkonna silmis. Teadlaste väitel on Y-põlvkond (inimesed, 

kes on sündinud aastatel 1982-1999) hetkel kõige domineerivam põlvkond ning Põhja-

Ameerika teadlased on jõudnud järeldusele, et kõige suurema tõenäosusega vahetab 

võrreldes teiste generatsioonidega just Y-generatsioon oma tänast põhipanka ning 33% 

arvab, et neil pole tulevikus üldse panka vaja (North America... 2015: 10). Seega selleks, et 
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milleeniumipõlvkond astuks pangaga sügavamasse suhtesse ja panka mõne teise sama 

teenusepakkuja vastu välja ei vahetaks, on pangal vaja luua tugev brändi väärtustaju.  

 

Bakalaureusetöö eesmärgiks on välja selgitada SEB panga brändi tarbijaväärtust 

mõjutavad tegurid Eesti Y-generatsiooni noorte seas ning võimalusel teha ettepanekud 

SEB brändi positsiooni tugevdamiseks. 

 

Töö koostamiseks on autor seadnud järgmised uurimisülesanded: 

 iseloomustada brändi; 

 selgitada brändi väärtuse hindamist ja seda kujundavaid elemente; 

 anda ülevaade SEB pangast; 

 analüüsida SEB brändi väärtust kujundavaid tegureid ja tarbijaväärtust; 

 teha järeldused ning endapoolsed ettepanekud ettevõttele. 

 

Käesolev bakalaureusetöö koosneb kahest peatükist – teoreetilisest ja empiirilisest. 

Teoreetilises osas annab autor eesti- ja ingliskeelsetele akadeemilistele allikatele tuginedes 

ülevaate brändi mõistest, brändi väärtuse kujunemisest. Lisaks vaatleb autor brändi 

väärtust kujundavaid tegureid. Töö empiirilises osas annab autor lühiülevaate ettevõttest 

AS SEB pank ning seejärel analüüsib kvantitatiivse uurimismeetodi toel Eesti Y-

generatsiooni noorte hulgas erinevate pangabrändide tuntust ning analüüsib SEB panga 

tarbijaväärtuse tulemusi. Analüüsi alusel teeb autor omapoolsed järeldused ja ettepanekud. 
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1. BRÄNDI TARBIJAVÄÄRTUS 
 

1.1. Brändi olemus 
 

Ingliskeelsele mõistele bränd ei olnud pikka aega ühest ja selget eestikeelset vastet, mida 

oleksid aktsepteerinud kõik Eesti turunduspraktikud- ja teoreetikud. Veel 1990. aastatel 

valitses  turundusalases kirjanduses terminoloogiline segaduses.  Eesti keeles on brändi 

käsitlemisel teisendsõnadega olnud kasutusel erisugused kontsepte nagu margitoode, 

margikaup, tootemark, kaubamark, kaubamärk, brand jne. Siiski on viimasel ajal 

teadustöödes ja teistes publikatsioonides muutunud üldkasutatavaks eestikeelne mugandus 

ingliskeelsest sõnast brand – bränd (Kuusik jt 2010: 191). 

 

Enne kui asuda brändi defineerima, tuleb ümber lükata mõned väljakujunenud arusaamad. 

Esiteks ei ole bränd toode. Kõige lihtsamalt on selgitanud seda Kapferer, kes on öelnud: 

„Tooted on need, mida ettevõte valmistab; brändid on need, mida tarbija ostab“ ehk siis 

bränd on tarbijatele, et väärtustada kaupa, mida tarbija ostab (Arvola 2002: 7). 

 

Teiseks ei ole bränd kaubamärk (Joonis 1).  

 

Joonis 1. Mõiste bränd ja kaubamärk ulatus (Vihalem 2003: 154) 

 

Lühidalt kokku võttes on jooniselt 1 näha, et kaubamärk markeerib kindlat toodet või 

kaupa, millel on patenteeritud logo, sümbol või kirjapilt ja mis eristab ühte toodet teisest. 
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Kaubamärk on vaid üks väike osa brändist ning ainult nõrka või loomisfaasis olevat brändi 

võib samastada kaubamärgiga (Kuusik jt 2010: 191). 

Mis siis ikkagi on bränd? Sõnale bränd on erinevaid definitsioone. Veel paarkümmend 

aastat tagasi levis ettevõtete seas arvamus, et keskendumine brändile tähendab 

keskendumist viimasele huvitavale reklaamikampaaniale. Tänapäeval saab aga enamus 

ettevõtetest aru, et bränd on põhjus, miks nende firma eksisteerib (Davis & Dunn, 2002: 

13). On tekkinud arusaam, et brändid defineerivad oma väärtuste ja omadustega 

olemasolevaid suhteid, mis eristavad tooteid/teenuseid konkurentide omadest. Samuti on 

tänapäeval brändi väga oluline osa kliendisuhete pool – bränd defineerib ettevõtte suhteid 

kõikide sihtgruppidega (*Interbrand 2001a; viidatud: Vahe 2003 vahendusel). 

 

Tuginedes Ameerika Turundusassotsiatsioonile on bränd "nimi, termin, disain, sümbol või 

mingi funktsioon, mis eristab ühe müüja kauba või teenuse teiste müüjate omast" (Keller 

1993: 2). 

 

Varasemalt on käsitletud brändi kui visuaalset kujutis, mis on tootja poolt loodud tarbija 

tajuvuses. Tänapäeval sellest enam ei piisa ning brändil on omandatud nii materiaalsed kui 

ka mittemateriaalsed tunnused ning need aitavad tootjal identifitseerida ja eristada oma 

toodet/teenust konkurentidest.  Sellest lähtuvalt defineeritakse bränd kui toodet ennast, 

toote pakendit, brändinime, promotsiooni ja üldist teadvustamist. Nii on bränd füüsiliste, 

esteetiliste, ratsionaalsete ja emotsionaalsete elementide süntees ning tarbija valib toodete 

seast just niisuguse brändi, millel on tarbija arvates parim kombinatsioon ülalnimetatud 

elementidest (Kuusik jt 2010: 191-192). 

 

Bränd ei teki üleöö. Selle edukust mõõdetakse aastakümnete, mitte aastatega. Tänapäeva  

brändimaailma vaadates võib  väita, et  ratsionaalsed väärtused nagu kvaliteet ja turvalisus 

hakkavad brändide puhul üha  rohkem  tahaplaanile  jääma ja järjest  enam  hakatakse  

hindama  emotsionaalseid väärtusi, mille puhul tarbija samastab end brändi olemusega. 

Brändi emotsionaalsed hüved aitavad tarbijal tõsta tema enesehinnangut ja sotsiaalset 

aktsepteeritust ning läbi selle saabki tarbija brändi tarbides suurema väärtuse osaliseks 

(Kotler & Keller 2002: 274). 

 



11 

 

Seega on bränd miski, mis resoneerib tarbijate teadvuses ning oluliselt mõjutab nende 

ostukäitumist (Kapferer 2008: 11).  

 

Tugev bränd aitab luua jätkusuutliku konkurentsieelise. See annab tarbijale põhjuse 

eelistada üht kaubamärki teisest ehk brändil on olemas eristamise tunnus. Tugevat brändi 

saab iseloomustada läbi tajutava kvaliteedi ja unikaalsuse ning samuti ka sügavate 

kliendisuhete läbi. Tugev bränd aitab ettevõttel laiendada turuosa, suurendada kasumit, 

küsida kõrgemat hinda ning säilitada tarbijate lojaalsus isegi läbi tõrgete.  

 

Kokkuvõttes võib öelda, et bränd on firma kõige püsivam kapital. See tagab püsiva 

sissetuleku jätkumise ka tulevikus. Ei loe, kas üks bränd tuleb turule uute toodete ja 

teenustega, vaid loeb see, et bränd oleks tugev. Kui bränd seda on, siis bränd jääb. Oluline 

on vaid see,  et oldaks oma sihtgrupis tuntud (Tootepoliitika 2011). 

 

Nii nagu ka kõik brändid, aitab ka tugev pangabränd vähendada kulusid, sest palju 

tõenäolisem on, et klient eelistab toodet/teenust, mida ta saab usaldada, sellele, mis on uus 

või tundmatu. Uue kliendi otsimine võib minna maksma ligi viis korda rohkem kui olemas 

oleva kliendi hoidmine (Lawrence 2012). Samuti on palju lihtsam müüa teisi panga 

teenuseid olemasolevatele klientidele, kui nad seda brändi juba emotsionaalselt eelistavad. 

Samas teenindavad pangad väga palju kliente, kellel on erinevad vajadused ja see muudab 

raskemaks tugeva brändi loomise, mis suudaks kõiki kliente rahuldada. 

 

1.2. Brändi väärtuse hindamine 

 

Bränding ja brändi väärtus on olnud turundusuuringutes kesksel kohal paljude aastate 

vältel. Brändidel on oluline roll, et tarbija ja tootja vaheline suhe oleks kauakestev. Brändid 

identifitseerivad toote allika või tegija ja võimaldavad tarbijatel, nii indiviididel kui ka 

organisatsioonidel, teha vastutavaks brändi tegevuse eest konkreetset tootjat või turustajat.  

Kui kaks toodet on identsed, siis just toodete bränding aitab toote kasutajal hinnata nende 

erinevust. Minevikukogemused toote ja selle turustamisega aitavad tarbijal brände 

paremini tajuda ning just kogemuste põhjal tehakse otsus, missugused brändid rahuldavad 

nende vajadusi ja missugused mitte. kuna tarbijate elud on järjest keerulised ja kiiremad 
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ning tooteid tuleb aina juurde, siis brändidel on võime lihtsustada otsuse tegemist ja 

vähendada riske (Keller & Kotler 2009: 277). 

 

Nii nagu ei ole brändile ühest mõistet, ei ole ka ühtset lähenemist brändi väärtuse 

definitsioonile. Enamasti kasutatakse vaid mõistet brand equity ning selle all mõistetakse 

nii brändi rahalist kui ka tarbijaväärtust, kuid mitmed autorid leiavad, et brand equity 

puhul on tegemist siiski varaga ning seetõttu ei ole konkreetne käsitleda seda väärtusena 

(Kuusik jt 2010: 194). 

 

Young & Rubicam grupp kasutab brändi väärtuse kontseptualiseerimiseks mõistet „vara 

validaator“ (Brand Asset Valuator). Validaator lähtub neljast esmasest hindamispunktist 

(Dagustani jt 2014: 60): 

1) eristumine – kui hästi bränd eristub teistest analoogsetest brändidest; 

2) ajakohastus – kui relevantne on bränd antud ajahetkel; 

3) austus – kui hästi bränd on hinnatud ja austatud, ning; 

4) teadmine – kui hästi teavad tarbijad brändi.  

 

Juhid, kes brändi väärtust kujundavad, peavadki lähtuma nendest neljast hindamispunktist 

ja liikuma järjest, alustades eristumisest, ajakohasusest ja liikuma edasi asutuse ja tarbija 

teadlikkuse juurde. 

 

Käesolevas töös on brändi väärtust jaotatud kaheks komponendiks (Aak 2001): 

1) tarbijatele orienteeritud mudelid, mis mõõdavad margitoodete nn tarbijaväärtust ja 

on suunatud eelkõige brändide juhtimisotsuste vastuvõtmisele; väljundiks ei ole 

seejuures brändi rahaline, vaid teatud suhteline väärtus; 

2) finantsorienteeritud mudelid, mida kasutatakse eelkõige brändide rahalise väärtuse 

leidmiseks margitoote tarbijaväärtust mõjutavate tegurite uurimine jääb seejuures 

enamasti tagaplaanile. 

 

Brändi rahalise väärtuse hindamisel tuginetakse ühele kolmest alustalast (Ibid. 2001): 

 kulupõhine väärtuse hindamine. Hindamise aluseks on kas ajaloolised kulud ehk 

brändi väljaarendamiseks minevikus tehtud kulud või taastamiskulud. 

 turupõhine väärtuse hindamine. Turupõhine väärtuse hindamine põhineb eeldusel, 

et on olemas võrreldavad turutehingud (ostu-müügitehingud) brändidega/bränditud 

ettevõtetega. Kui nimetatud informatsioon on kättesaadav, on brändi väärtust 

võimalik hinnata võrreldes seda teiste samalaadsete brändide väärtustega. 

 tulupõhine väärtuse hindamine. Hindamise aluseks on kas brändi litsentseerimisel 

hinnanguliselt makstav litsentsitasu või tulevikus saadavad brändipõhised 

rahavood.  
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Brändi väärtuse (nii rahalise- kui ka tarbijaväärtuse) hindamise põhjused võib jagada 

kaheks (Aak 2004: 15): 

 ettevõttesisese ehk strateegilise suunitlusega (hindamismeetodiks tarbijaväärtuse 

aspektid); 

 ettevõttest väljapoole ulatuva ehk finantssuunitlusega (hindamismeetodiks rahalise 

väärtuse aspektid, kuid kasutatakse ka tarbijaväärtust).  

 

Brändi tarbijaväärtuse hindamise põhjused ettevõttesiseselt jagunevad veel omakorda 

kaheks (Ibid. 2004: 15): 

1) Brändi väärtus kui turundusinstrument: 

a. vajalik juhtimisotsuste vastuvõtmiseks; 

b. brändiseiresüsteemide jaoks; 

c. turunduseelarve jaotuseks. 

2) Brändi väärtus kui kontrolliinstrument: 

a. edukus, efektiivsus; 

b. baas töötajate kompenseerimiseks; 

c. üldine hindamisinstrument; 

d. ressursside jaotus ettevõttes; 

e. ettevõttesisese kommunikatsiooni arendamine. 

 

Eestis pole veel brändi rahalise väärtuse mõõtmist väga palju rakendatud, teatakse vaid 

seda, kas bränd on tuntud või mitte. Seega pole mingit kindlat arusaama sellest, kas ja kui 

palju ollakse teatud brändi eest nõus maksma. 

 

Üldlevinud on arusaam, et brändi rahaline väärtus kujuneb läbi tarbijaväärtuse (Joonis 2). 

Brändi väärtust tarbija silmis saab tõsta analüüsides tarbijaväärtust, selle strateegilist 

juhtimist ja arendamist (*Voog 1998: 52; viidatud: Aak 2004: 12 vahendusel).  
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Joonis 2. Brändi rahalise väärtuse kujunemisprotsess (*Voog 1998: 52; viidatud: Aak 

2004: 12 vahendusel) 

 

Keller defineerib brändi väärtust kui tarbija poolset teadmist mingi brändi kohta. Tarbija 

poolne teadmine näitab hästi tagasisidet selle kohta, kui hästi on läinud brändi turustamine. 

Lihtsalt öeldes tähendab see, et kui brändil on positiivne maine tarbijate seas, siis on brändi 

turustamine olnud edukas võrreldes teiste samaväärsete brändidega (Keller 1993: 1). 

 

Aaker ja Joachimsthaler defineerivad brändi tarbijaväärtust kui tervikut paketti, kus toode 

ise on tihedalt seotud brändi nime ja sümboolikaga. Brändi väärtust võib jagada nelja 

dimensiooni: brändi teadlikkus, brändi assotsiatsioonid, omandatud väärtus ja brändi 

lojaalsus (Joonis 3). Juhtide ülesanne on strateegiliselt neid nelja dimensiooni kujundada, 

et saavutada lõpptulemuseks on positiivne brändi väärtus (Aaker & Joachimsthaler 2000: 

17). 

 
Joonis 3. Brändi tarbijaväärtuse dimensioonid (Aaker, Joachimsthaler 2000: 17) 
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Need neli elementi on olulised tegurid brändi loomisel, juhtimisel ja mõõtmisel. Iga brändi 

väärtuse element pakub lisaväärtust nii kliendile kui ka ettevõttele endale. Ka peavad need 

elemendid olema seotud brändi nime ja sümbolitega. Kui brändi nimi ja sümbolid 

muutuvad, siis mõjutab see ka brändi tarbijaväärtuse elemente. 

 

Brändi tarbijaväärtuse võim seisneb selles, mida tarbija on näinud, lugenud, kuulnud, 

õppinud, arvanud ja tundnud läbi aegade brändi suhtes. Brändi väärtuse võim elab 

olemasolevate ja potentsiaalsete tarbijate mõtetes ja selles, mida on nad kogenud vahetult 

või kaudselt seoses brändiga (Kotler & Keller, 2002: 276). 

 

Järelikult on brändi väärtus seotud inimpsühholoogiaga. Tarbijad ei pruugi oma kogemusi 

või valikud endale ise teadvustadagi, ent alateadvuses mõjutab see tarbijate käitumist 

seoses brändiga ning tarbijad valivad pigem tuntud brändi. 

 

Brändi tarbijaväärtusel on kolm koostisosa. Esiteks brändi tarbijaväärtus tekib tarbija 

erinevatest käitumuslikest aspektidest lähtuvalt. Kui erinevusi ei ilmne, siis võib brändi 

nime üldiselt klassifitseerida kaubaks või üldmõistena tooteks. Võistlus põhineb sellisel 

juhul vaid hinna põhjal. Teiseks need erinevused on tarbija teadmiste tulemused seoses 

brändiga. Tarbija teadmine koosneb kõikidest arvamustest, tunnetest, piltidest, 

kogemustest, uskumustest või muuga, mis seostuvad tal brändiga. Konkreetsemalt öeldes, 

brändid tuleb luua tugevad. Meeldivad ja unikaalsed brändid seostuvad tarbijale nagu on 

olnud Volvoga (turvalisus), Hallmark´ga (hoolivus) ja Harley-Davidson´iga (seiklus). 

Kolmandaks, erinevad tarbija vastused, mis tõstavad brändi tarbijaväärtust, peegelduvad 

tajus, eelistuses ja käitumises tulenevalt kõikidest aspektidest brändi turundamisel (Kotler 

& Keller, 2002: 277). 

 

Brändi kõrge tarbijaväärtus annab ettevõttele palju konkurentsieeliseid. Tänu kõrgele 

bränditeadlikkusele ja lojaalsusele saavad ettevõtted hoida kokku turunduskuludelt, mis 

tagab ettevõttele stabiilse käibe, vähendab ettevõtte sõltuvust lühiajaliselt turundusvõtetest. 

Samuti aitab brändi väärtus tajuda meeldivamalt toote üksikuid omadusi. Pidev uute ja 

innovaatiliste toodete pakkumine, mis rahuldaks tarbija muutuvaid vajadusi, aitab säilitada 

või parandada bränditeadlikkust, suurendada tajutud kvaliteeti ning tekitada positiivseid 

assotsiatsioone. Osas ettevõtetes töötavad nn brändi tarbijaväärtuse juhid (brand equity 
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managers), kes jälgivad brändi kuvandit, assotsiatsioone ja kvaliteeti (Kuusik jt 2010: 196-

197). 

 

Teadlased on jõudnud järeldusele et kui bränd loob väärtust tarbijale, siis saab ta seda luua 

ka investoritele tootjatele ja jaemüüjatele. Eestis brändide tarbijapoolse väärtuse mõõtmist 

korraldab igal aastal TNS EMOR. 

 

1.3. Brändi tarbijaväärtuse elemendid 

 

1.3.1. Brändi assotsiatsioonid 

 

Brändi tarbijaväärtuse juhtimine rõhutab, et brändi tarbijaväärtust toetatud suures osas 

assotsiatsioonide kaudu, mis tekivad tarbijale seoses brändiga. Hill on määratlenud 

assotsiatsioone kui vaimseid omadusi, mille me tuletame märkidest ja omistame brändile. 

Tema definitsiooni kohaselt on assotsiatsioonid nähtamatud ning need moodustavad 

konteksti (Hill 2003: 141).  Kuusik jt defineerivad assotsiatsioone kui märksõnu mis 

tarbijal brändiga seonduvad (Kuusik jt 2010: 196).  

 

Lisaks on assotsiatsioonide allikaks inimeste suhtlemine (word of mouth). Brändi 

assotsiatsioonid võivad olla seotud ka toote kasutaja profiiliga, ostmis- ja 

tarbimissituatsiooniga, personaalsuse ja väärtustega (Aaker, 1996: 25). 

 

Ettevõte peaks tekkinud assotsiatsioonidega esitama endale kolm küsimust (Kotler 2002: 

66): 

a) Millised assotsiatsioonid on positiivsed ja millised negatiivsed? Kasutame siin 

näitena McDonald’sit. Positiivsest aspektist seostavad McDonald’siga inimesed 

lõbu, kvaliteeti, rõõmu ja odavat söömaaega. On ka kaks negatiivset aspekti, 

milleks on kalorid ja paberi raiskamine. Viimased annavad vihje selle kohta, 

mida oleks vaja muuta – näiteks pakkuda vähemrasvast burgerit ja/või salatit 

ning kasutada hamburgeri soojana hoidmiseks vähem paberit. 

b) Kui tugev on assotsiatsioon? McDonald’s tahab, et kõik positiivsed 

assotsiatsioonid oleksid tugevad. Näiteks on heategevus positiivne 

assotsiatsioon, kuid paljud inimesed pole McDonald’si sellealasest tegevusest 

võib-olla kuulnud. McDonald’s võiks heategevusest rohkem rääkida. 

c) Kas need assotsiatsioonid tekivad ainult seoses tema ettevõttega? Kui 

konkurendi kaubamärk tekitab samasuguseid assotsiatsioone ei paista 
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McDonald’s nende sealt välja. McDonald’sit seostatakse kindlalt kahe asjaga: 

kõrged kaared ja Ronald McDonald. 

 

Kaubamärgi varustamisel positiivsete assotsiatsioonidega peaks märgilooja silmas pidama 

viit tegurit (Kotler 2002: 66-67): 

1) Tunnused - Tugev kaubamärk peaks ostja ette manama mingid tunnused. 

Näiteks toob Mercedes meelde ilusa disainiga, vastupidava ja kalli auto. Kui 

mõni bränd ei too esile mingeid assotsiatsioone on see nõrk bränd. 

2) Eelised - Tugev kaubamärk peaks lisaks teatud omadustele hõlmama ka 

eeliseid. Nii viib sõna Mercedes mõtted autole, mis töötab hästi, on hinnatud ja 

heade sõiduomadustega. 

3) Ettevõtte väärtused - Tugev kaubamärk peaks hõlmama seda, mida firma 

väärtustab. Näiteks tunneb Mercedes uhkust oma inseneride ja nende 

innovaatiliste tegevuse üle, samuti hindab ta head organiseeritust ja tõhusat 

tööd. Fakt, et tegemist on Saksa firmaga, tekitab ostjas rohkesti assotsiatsioone 

kaubamärgi iseloomu ja kultuuriga. 

4) Omapära - Tugeval kaubamärgil peaks olema individuaalseid tunnuseid. 

Näiteks kui Mercedes oleks inimene, võiks ta olla keskealine, tõsine, hästi 

organiseeritud ja mõnevõrra autoritaarne. Loomadest meenutaks Mercedes lõvi. 

5) Kasutajad - Tugev kaubamärk peaks vihjama kindlale ostjaskonnale. Seega 

eeldame, et Mercedese ostjad on eakamad, rikkad ja oma erialal tunnustatud 

inimesed. 

 

Ettevõtetel on oluline aru saada, et brändi assotsiatsioonid loovad tarbija ettekujutuses 

sümboolse väärtuse ja sotsiaalse tähenduse. Sageli tahavad inimesed end tarbimise kaudu 

sotsiaalsel redelil ülespoole nihutada, selle kohta annavad informatsiooni näiteks autod, 

riided, telefonid (Arvola, 2002: 42). 

 

Praegust ajastut on nimetatud kui „elamusbrändingu“ ajastut. Praegune kultuur seisneb 

pigem selles, et inimesed tahavad osta, kuid vajadust neil enam pole. Seetõttu ongi oluline 

luua emotsionaalseid seoseid, sest hädapäraseid funktsionaalseid vajadusi pole enam isegi 

rikastel ja taganõutud klientidel (Hill 2003: 141). 

 

Kui kliendid ostaksid ainult tooteid ega hooliks teenustest ja kõrvalkasudest, 

emotsioonidest, sellisel juhul tekiks küsimus miks saab näiteks Evian oma veepudeli eest 

kümme protsenti rohkem raha kui konkurendid, või miks võib Starbuck`s nõuda tassi 

kohvi eest 20% teistest rohkem (Kotler 2007: 141)? 
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Assotsiatsioonide loomine on väga olulise tähtsusega. Kui tarbijale hakkab seostuma 

mingite teatud sõnadega mingi bränd, siis see jääb tal meelde ning seda muuta on väga 

raske. 

 

1.3.2. Brändi tuntus 

 

Brändi tuntus (brand awareness) on brändi tarbijaväärtuse üks tähtsamaid elemente. Kui 

bränd ei ole tuntud, on ka reklaamiedu väike. Seetõttu on turundajate ja reklaamijate 

eesmärgiks kindlustada, et ka vähene teave (logo, hüüdlause jne) tuletaks meelde kindlat 

ettevõtet või brändi. Nad tahavad võimalikult kiirelt tõsta tarbijate seas brändi teadvust 

(Bachmann 2005: 108- 109). 

 

Tugeva margi loomiseks ja ülalhoidmiseks on seega tarvis head toodet, aga ka intensiivset 

kommunikatsiooni ja turundusinvesteeringuid reklaamile päevalehtedes, raadios, 

televisioonis ja kinodes, samuti müügitoetusele, otsereklaamile ja isiklikule suhtlusele. 

Tegevused, mis on eeskätt suunatud lõpptarbijale. Leidub ustavaid põhjendusi, miks taolisi 

investeeringuid on vaja. Kui klient seisab kaupluseriiulite ees ja ta lubab endale vaid mõne 

sekundi otsustamiseks, eelistab ta peaaegu alati tuntud marki, sest see annab talle 

turvatunde. Tundmatutel markidel on vähe šansse olla valitud. 

 

Brändi tuntus peegeldab brändi tugevust tarbija teadvuses ja mida on võimalik mõõta. 

Sõltuvalt sellest, kuidas tarbija mäletab brändi on brändi tuntust võimalik mõõta mitmel 

viisil. Alustades brändi äratundmisest, brändide meenutamisest teatud tootekategoorias 

ning tipu- ja dominantse tuntuse mõõtmise abil. Brändi äratundmine ja meenumine on 

midagi enamat, kui lihtsalt brändi mäletamine. Brändi ära tundmine peegeldab 

tuttavlikkust, mis on tekkinud eelneva kokkupuutega ning üsna tihti ei kaasne sellega 

mäletamine, kus brändi nähti, mil viisil see erineb teistest ja mis tootekategoorias antud 

bränd asetseb. See tähendab kõige lihtsamal viisil mäletamist, et selle brändiga on varem 

kokkupuude olnud (Aaker  1996: 10). 

 

Tegelikkuses pole brändi tuntus mitte ainult tarbijaväärtuse komponent, vaid sellest 

sõltuvad ka teised brändi tarbijaväärtuse elemendid nagu assotsiatsioonid, tajuvus ja 

lojaalsus.  
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Brändi tuntus omakorda jaguneb mitmeks alavormiks (Aaker, 1996: 10): 

1) esmane tuntus (top of mind) - esimesena meenuv bränd; 

2) domineeriv tuntus (dominant) - ainus meenuv bränd; 

3) spontaanne tuntus (recall, unaided awereness) - meenunud brändid;  

4) aidatud    tuntus (recognition, assisted/aided    awereness) – bränd meenub 

etteütlemisel. 

 

Domineeriv tuntus ei peaks olema iga brändi siht. Oluline on õigel ajal ja õiges kohas ära 

tundmine. Samal ajal on kõigil nelja tuntuse tasemel oma eesmärk ja tähendus (Kuusik jt 

2010: 195). 

 

Aidatud tuntuse eesmärgiks on see, et kui inimene näeb mingit brändi nime või visuaalset 

kujundit, tunneks ta selle ära, et tegemist ei oleks inimesele täiesti tundmatu brändiga. 

Tundmatud brändid jäetakse valikust tihti täiesti välja (Ibid.: 195). 

 

Spontaanse tuntuse puhul ei ole tarbijal vaja brändi näha, vaid tal seostub brändi nimi 

mingi tunnussõnaga (Ibid.: 195). 

 

Domineerivast brändist võidab tootja siis, kui tarbijal on vaja teha kiire ostuotsus. Sellisel 

juhul valitakse bränd, mis esimesena meenub ja pähe tuleb (Ibid.: 196). 

 

Tarbijakäitumise uuringud on näidanud, et kui tarbija peab valima brändide vahel, siis 

tuntud brändil on alati eelis saada valituks, Hoyer ja Brown on läbi viinud uuringu 

pähklivõi tootekategoorias, kus tarbijatel paluti valida kolme pähklivõi seast, milline neile 

enim meeldis. Valida oli ühe tuntud brändi ja kahe tundmatu brändi vahel ning 93,5% 

vastajatest valis tuntud brändi (Hoyer & Brown 1990: 145). 

 

Brändi jaoks on kõige hullem jääda nii öelda „surnud ringile" (Joonis 4). Sellisel juhul 

ostjad küll läbi aidatud tuntuse teavad brändi, kuid tooteid ostes see neile iseenesest ei 

meenu. Näiteks soovides osta kingi, meenuvad inimesele kingapoed, mille vahel ta teeb 

valiku. Kui talle näidata veel  kaupluste  nimesid,  siis  võib  ta  seostada  küll,  et  mõnes  

poes  müüakse  veel  kingi (aidatud tuntus), kuid oma valiku teeb ta ikkagi spontaanselt 

esmaselt meenunud kaupluste vahel, sest ta ei taha kulutada rohkem aega valimiseks. 
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Seega kõrge aidatud tuntus, ilma spontaanse tuntuseta, võib olla märk puudulikust brändist.  

Järelikult on tähtsad nii spontaanne kui ka aidatud tuntus (Aaker 1996: 15). 

 

 
Joonis 4. Aidatud tuntus võrreldes spontaanse tuntusega (Aaker 1996: 15) 

 

Kelleri arvates aitab brändi tuntuse kujunemisele kaasa ka originaalse nime valik, mis on 

lihtsasti kirjutatav ja hääldatav, tarbijale tuttav ja tähenduslik ning teistest eristuv. Kergesti 

meenutatavad nimed on brändi tuntuse mõõtmisel spontaanselt rohkem nimetatud. Seega 

aitab kaasa brändi tuntuse kujunemisele inimese teadvuses (Keller 2002: 183). 

 

Seetõttu kasutatakse brändi loomisel selliseid võtteid nagu ajurünnakuid brändi nime, logo 

ja tunnuslausete valikul. Sobivaid variante testitakse inimgruppide peal täpselt samal 

meetodil nagu mõõdetakse brändi tuntust ehk küsitakse küsimusi brändi meeldejäävuse ja 

eelistuste kohta (Kotler & Keller 2006: 282). Brändi tuntus on kõige tähtsam faktor just 

siis, kui ostetakse midagi esimest korda. 

 

1.3.3. Brändi lojaalsus 

 

Kõige laiemalt võttes on lojaalsus käsitletav truudusena mingile kindlale objektile. Näiteks 

ettevõttele, ostukohale, brändile või muule, mille pakutavat klient järjekindlat kasutab. 

Brändi lojaalsus väljendub tavaliselt selles, et tarbija on truu ühele kaubale. Sellisel juhul 

eelistab ta ainult seda või peamiselt ainult seda brändi teistele (Kuusik jt 2010: 196). Samal 

ajal kui hakati kasutama terminit bränditruudus võeti turunduses kasutusse brändi 

lojaalsus. See näitab kui palju kliente ei vahetaks vastavaid tooteid teiste vastu välja 

(Kotler 2003: 106). Seega üldjoontes võib lojaalsust defineerida selle kaudu, kui palju 

klient ettevõttelt kaupa ostab (Soone 2010: 17-18). 
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Lojaalsus on oma olemuselt keeruline, osaliselt psühholoogiline, osaliselt aga sotsiaalne ja 

osaliselt majanduslik konstruktsioon, mis ei seostu mitte ettevõtte, vaid kliendi endaga. 

Ettevõttel on võimalused luua eeldused, oma toodete, lojaalsusprogrammide, 

kommunikatsiooni, hinnakujunduse ja muude tegevuste kaudu, lojaalsuse tekkeks, kuid 

vastu kliendi enda tahtmist on seda võimatu teha. Seetõttu on klientidel vabas 

turumajanduses suhteliselt suur võim ettevõtete üle. Inimesel säilib alati valikuvõimalus 

oma lojaalsuseelistuste järgi käituda või mitte (Soone, 2010: 24-25). 

 

Tarbijate truudus on oluline. Kui näiteks lojaalsus kasvab 5%, siis sellega võib kasum 

tõusta kuni 85%. Samuti on vanade klientide hoidmine oluliselt odavam, kui uute klientide 

otsimine. Tarbijate truudus aitab paremini ennustada käivet, hoida kokku raha turunduse 

kuludelt, olla vähem haavatav ja mõjutatav konkurentide rünnakutele (Kuusik jt 2010: 193-

196). 

 

Tuntud lojaalsusuurija Richard Oliver pakub lojaalsusliikide järjestuseks järgmise ahela 

(Soone 2010: 26-42): 

 Kognitiivne lojaalsus ehk ratsionaalsusel põhinev lojaalsuse alaliik. Nimetatud 

lojaalsusfaas on juhitud mõistuse poolt ning tarbija eelistus kujuneb omades vaid 

informatsiooni mingi firma, toote või brändi kohta. Kognitiivse lojaalsuse puhul 

tegutseb tarija edasi juba kaalutletud kasust lähtuvalt (tasuta lennureis, kliendikaart 

– soodsamad hinnad jms). Seni kuni tegemist ei ole unikaalse konkurentsieelisega, 

mida konkurendid ei oma, või mõnel muul alusel objektiivselt parema 

väärtuspakkumisega turu keskmisega võrreldes, püsib kognitiivne lojaalsus 

klientidel nii kaua, kuni keegi teeb neile parema pakkumise. Kognitiivse lojaalsuse 

alusel tehtud otsused ei kutsu esile ei tugevaid emotsioone ega tungivat soovi taas 

samasugust otsust langetada, mistõttu on tegemist suhteliselt pinnapealse 

lojaalsusega. 

 Afektiivne lojaalsus ehk emotsioonidel põhinev lojaalsuse alaliik. Oluline on, et 

oma käitumise ja tunnete põhjusi enamasti ei analüüsita, vaid käitutakse 

spontaanselt, tunnete ajel. Taolist emotsioonipõhist lojaalsust on konkurentidel 

väga raske muuta – võimalik vaid pannes klient „ümber armuma“ mõnda oma 

tootesse. Emotsioone vaidlustada ei ole võimalik, mistõttu on efektiivse lojaalsuse 

vaieldamatuks eeliseks ning töökindluseks tema allumatus vastuargumentidele. 

Enamik brände rõhub põhiliselt afektiivsele lojaalsusele. Reaalsuses ei ole mitte 

mingisugust põhjust eelistada üht brändi teisele. 

 Konatiivne lojaalsus ehk käitumiskavatsusel põhinev lojaalsuse alaliik. Selles faasis 

on klient pühendunud mingi kindla toote või brändi kordusostule. Kogetud 

positiivne emotsioon ja kliendirahulolu kindlustab seda pühendumust. 

Käitumiskavatsusliku lojaalsuse puhul on tegemist kavatsusega, mitte veel täieliku 

käitumisega. Oma olemuselt sarnaneb konatsioon motivatsiooniga, tekitades 

tarbijas tugevat soovi. Hea on konatiivse lojaalsuse puhul see, et otsus mingil 
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kindlal viisil käituda on juba langetatud. Edasi on tarvis luua sobilikud tingimused 

reaalse ostu sooritamiseks. 

 Käitumuslik lojaalsus. Selles faasis on oluline taga kliendile otsuse elluviimiseks 

saadav rahulolu – positiivne „ergutusimpulss“, mis tugevdab tema sidet firma, toote 

või brändiga veelgi. Selles faasis saavad teoks konatiivse lojaalsuse faasi 

kavatsused – sooritatakse reaalne ost. Tegemist on kõige ihaldatuma 

lojaalsusvormiga. 

 

Ülalmainitud lojaalsuse neli liiki moodustavad suletud tsükli. (Joonis 5)  

 
Joonis 5. Lojaalsusring (Lojaalsuse erinevad vormid) 

 

Lojaalsusringi puhul kehtivad kolm järgmist kuldreeglit (Lojaalsuse erinevad vormid): 

1. Edukaks lojaalsuse juhtimiseks on oluline tegutseda kõigi nelja 

lojaalsusliigi tugevdamise suunas. 

2. Iga järgnev lojaalsusfaas peab toetama ja tugevdama temale eelnevat 

lojaalsusfaasi ning hoiduma vastuolust ja ebakõladest. 

3. Iga Lojaalsusringi faasi on enne mitmekordset kordamist mõtekas 

kinnistada ja süvendada teiste faaside uuestiläbimisega.  

 

Brändi lojaalsus on võtme kaaluga, kui määrata brändile väärtust, mis peab olema ostetud 

või müüdud, sest tugevalt lojaalse kliendibaasiga saab ennustada müügi ja kasumi plaani. 

Bränd ilma lojaalse kliendibaasita on tavaliselt nõrk või omab ainult potentsiaali lojaalsete 

tarbijate loomiseks (Aaker 1996: 21). 

 

Kokkuvõtlikult on  Aaker kirjeldanud brändi lojaalsust kui tarbija kiindumuse mõõtmist 

brändi vastu. See peegeldub selles, kui meeleldi tarbija otsustab teise brändi kasuks, eriti 

just siis kui kindlat brändi ei ole parasjagu kaupluses saadaval või on tehtud muudatusi 

hinna või toodete osas (Aaker 1996: 21). Kui ettevõttel on püsiv klientuur, siis ei  ole vaja 

kulutada nii palju raha selle peale, et uusi kliente otsida.  Samuti kui  ettevõtte hoiab oma 

kliendid lojaalsena, siis see hoiab kliente eemal ka konkurentidest. 
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1.3.3. Brändi tajutud kvaliteet 

 

Psühholoogilised protsessid kannavad turunduses  tähtsat rolli. Üheks protsessiks, mis on 

omavahel seoses kvaliteediga on  taju. Taju on  tegelikkuse, selle esemete ja nähtuste 

peegeldamise  protsess,  mille  käigus  tunnetatakse  ümbritsevat  maailma.  Turunduses 

muutub määravaks  see,  milliseid  sõnumeid  või  stiimuleid  tähele  pannakse  ja  kuidas  

neist  arusaadakse.  Ühtlasi  on  taju  kompleksne  protsess,  mis  tugineb  aistingule,  

sõltub  varasematest kogemustest, emotsioonidest ja mõtlemisest ning eeldab tähelepanu 

(Aaker 1996: 20) . 

 

Brändi tajutud kvaliteedi puhul (perceived quality) on teistest assotsiatsioonidest eraldi 

välja toodud, sest on neist kõige tähtsam järgnevatel põhjustel (Aaker 1996: 17): 

 kõikide brändi assotsiatsioonide seas ainult tajutud kvaliteet on näidatud, et juhtida 

finantstulemusi; 

 tajutud kvaliteet on tihti peamine strateegiline tõukejõud äris; 

 tajutud kvaliteet on seotud ja tihti juhib teisi aspekte, kuidas bränd on seotud.  

 

Kvaliteet  võib  olla  erineva  tähendusega  tooteklassidele.  Näiteks  pankadele  tähendab 

see  midagi  muud  kui  õlu  tootesortimendile. Iga toode või teenus saab küll teistest 

samalaadsetest olla kvaliteetsem, ent tootmises ja teeninduses see erineb. Õlle puhul on 

oluline just tootmine, et õlu saaks kvaliteetne, ent pangas eeldavad kliendid,  et kvaliteetne 

oleks teenus (Aaker  1996:  109). 

 

Brändi  tajutud  kvaliteet  erineb  tegelikust  kvaliteedist.  Aaker  toob  välja  neli  peamist 

põhjust.  Esiteks,  tarbijad  on  olulisel  määral  mõjutatud  brändi  eelnevast kvaliteedi  

mainest, mistõttu neil puudub usk brändi uutesse kvaliteedi omadustesse või neil puudub 

soov ja huvi nendesse lähemalt  süveneda.  Tajutud kvaliteeti tasub hoida kõrgel, sest tihti 

on võimatu seda taastada.  Teiseks,  bränd  võib  saada  tuntuks  kvaliteedi  

dimensioonides,  mis  ei  ole  tarbijale vajalikud  ning  nad  ei  märka  seda.  Kolmandaks,  

tarbijate  puudub  vajaminev  informatsioon, mille  abil  teha  ratsionaalseid  ja  

objektiivseid  otsuseid.  Olukordades,  kus  tarbijal  on informatsioon,  kuid  tal  puudub  

aeg  ja  motivatsioon  seda  läbi töötada,  on  oluline  tähtsama informatsiooni 

edasiandmine müüja poolt. Neljandaks, tarbijad ei oska üldjuhul hinnata toote kvaliteeti, 

mistõttu teevad nad valesid järeldusi (Ibid.: 109). 
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Kvaliteeti tuleks alati nii toote kui ka kliendi seisukohast. Lisaks nimetatule tuleks 

tähelepanu pöörata veel ka mõõnaperioodile. Juhul, kui ettevõtted kärbivad kulusid, siis ei 

tohiks teha kärpeid klientide väärtuse pakkumise arvelt, sest klientidel on ettevõtte toodete 

ja teeninduse kvaliteedi suhtes välja kujunenud teatavad ootused (Kotler 2003: 152). 

Brändi tajutud kvaliteet on üks brändi väärtuse võtmedimensioonidest, mis on seotud hinna  

tõusu  ja  paindlikkusega,  brändi  kasutuse  ja  toodete  tagastustega  (Aaker  1996:  109).  

 

Aakeri  näite kohaselt hinna tõus võib tekitada paljudes pahameelt, küll aga ollakse nõus 

kvaliteetse toote eest mingisuguse piirini rohkem maksma (Aaker 1996: 106). 

 

Kui ettevõte teab, kes on tema kliendid, mida nad arvavad ettevõtte brändist ning millised 

on nende soovid, siis see annab ettevõttele teavet, mida on vaja teha, et suurendada 

positiivset brändi tajumist. Kui tarbijad tajuvad brändi positiivselt, siis nad hakkavad 

sellest rääkima ning ettevõttele pole paremat reklaami, kui selleks on hea sõna tarbijate 

poolt. 
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2. AS SEB PANGA BRÄNDI TARBIJAVÄÄRTUS EESTI Y-

GENERATSIOONI SEAS 
 

2.1. AS SEB panga lühitutvustus 

 

15. detsembril 1992 asutasid kümne maapanga juhid Paides uue panga – Eesti Ühispanga. 

Usaldus pankade vastu oli sel hetkel rekordmadal – vaid mõni kuu varem olid läinud 

moratooriumi alla kolm suurimat panka. Eesti Ühispanga juhiks valitud Ain Hanschmidti 

ülesandeks jäi luua meeskond ning töötada välja reeglid ja tavad, et väikesed ja väga 

erinevad maapangad sulaksid kokku tugevaks ja usaldusväärseks suurpangaks. 1997. aastal 

liitis Eesti Ühispank Põhja-Eesti Panga ning aasta hiljem Tallinna Panga. Asutati liisingu-, 

varahalduse ja elukindlustuse tütarfirmad. Koostöölepe Unibankaga Lätis ja Vilnaus 

Bankaga Leedus suurendas kõigi kolme panga mõju kogu Baltikumis. 1998. aastal valis 

panga juhtkond strateegiliseks partneriks SEB, 2001. aastal sai Eesti Ühispangast SEB 

Grupi täieõiguslik liige. Alates 11. aprillist 2005 oli panga nimi SEB Eesti Ühispank kuni 

selle hetkeni, mil Rootsi pank omandas aastal 2008 kõik Eesti panga aktsiad. Sellest saadik 

kannab pank nime SEB Pank (Aastaaruanne 2004: 50). 

 

SEB (Skandinaviska Enskilda Banken) on 160-aastase kogemusega rahvusvaheline 

finantsgrupp. Pank koosneb viiest valdkonnast, milleks on ettevõtete pangandus, 

jaepangandus, varahaldus, elu- ja pensionikindlustus ning Baltikum. SEB Grupil on 4 

miljonit klienti 20 riigis üle maailma, 670 kontorit ligi 20 000 professionaalse töötajaga. 

 

SEB põhiväärtused on kliendikesksus, pühendumus, koostöö ja lihtsus. Ettevõte püüdleb 

selle poole, et need väärtused kajastuksid kõikides meie igapäevastes tegevustes, sh 

suhtluses klientide, kolleegide ja teiste osapooltega (Põhiväärtused 2016): 

 Kliendikesksus - Ettevõte seab alati kliendi vajadused esikohale, püüdes alati 

pakkuda tõelist väärtust. 

 Pühendumus - SEB aitab klientidel saavutada edu ja vastutame enda tegevuste eest. 

 Koostöö - Ühtse meeskonnana töötades saavutatakse rohkem. 

 Lihtsus - Püüeldakse lihtsuse poole kõiges, mis keeruline.  

 

Ettevõtte visioon on pakkuda maailmatasemel teenust (Aastaraamat 2016: 7). 
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Selleks, et teada saada kui hästi on SEB tarbijate silmis täitnud oma eesmärki ja väärtusi, 

palus töö autor tarbijatel hinnata semantilise diferentsiaali skaalal SEB teenust, 

kliendikesksust, pühendumust, koostööd ja SEB-ga suhtlemist. 

 

SEB töötab ühe brändi ja ühe brändi positsiooni strateegiaga. Küsitlused kõigis 

turusegmentides ja turgudes on viinud samasuguste tulemuseni - SEB brändi positsioon on 

üsna stabiilne ja selge enamikel turgudel. SEB bränd põhineb sellel, kuidas audients panka 

tajub: alates esmamuljest, kui astutakse ühte kontorisse, kasutades panga digitaalseid 

teenuseid kuni selleni milliseid assotsiatsioone inimene loob panga logoga ning kuidas 

meedia SEB-d kajastab. Kõik need muljed üheskoos loovad ja mõjutavad SEB brändi. Ühe 

brändi strateegiaga töötamine tähendab seda, et ükskõik kus või keda kohatakse SEB-d, 

siis klient peaks tajuma sama teenindust igal pool. (Our brand) 

 

SEB usub, et püsikliendid tagavad pikaajalise kasumlikkuse ning tugev brändi kogemus 

garanteerib rahulolevad kliendid. Seetõttu arvab pank, et nende visioon pakkuda 

maailmatasemel teenust, tagab ettevõttele ka pikaajalise edu (Ibid.). 

 

SEB brändimanuaal on dokument, mille abil juhitakse SEB brändi. See on dokument, kust 

võib leida kõik üksikasjad selle kohta, kuidas pank töötab, suhtleb ja visualiseerib oma 

brändi (Ibid.). Käesolevas töös SEB brändimanuaali kasutatud pole, sest see on 

konfidentsiaalne. 

 

2.2. AS SEB panga brändi tarbijaväärtuse uuringu metoodika ja valimi 

tutvustus 

 

Käesolevas bakalaureusetöö empiiriline osa keskendub AS SEB Panga brändi 

tarbijaväärtuse uuringust Eesti Y-generatsiooni seas ehk noorte seas, kes on sündinud 

vahemikus 1982 -2000 Töös on autor kasutanud kvantitatiivset uurimismeetodit. 2017. 

aasta mai kuus viis töö autor läbi tarbijaküsitluse, et välja selgitada AS SEB panga brändi 

tarbijaväärtus Eesti Y-generatsiooni noorte seas. Uuring kestis 10. maist kuni 15. maini 

(LISA 1). Autor otsustas andmekogumismeetodiks valida küsimustiku, kuna see 

võimaldab saada suure hulga vastajaid lühikese aja jooksul. Vastajate arv oli väga oluline, 
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kuna suur hulk respondente annab usaldusväärsemaid vastuseid, mille põhjal on võimalik 

teha järeldusi ja ettepanekuid ettevõttele.  Sarnaseid uuringuid pole SEB Pank läbi viinud, 

mistõttu oli ka ettevõttel selle vastu huvi. 

 

Küsimustik koosnes avatud küsimustest, valikvastustest ning samuti ka viie-palli skaala 

küsimustikest. Küsitlus viidi läbi internetikeskkonnas www.connect.ee. Küsimustiku 

koostamisel lähtus autor püstitatud uurimisülesannetest ning võttis abiks varasemalt läbi 

viidud brändi tarbijaväärtuse uuringud. Ankeetküsimustik algab küsimustiku koostamise 

põhjustest ja täitmise vajadusest  ning küsimustik on jaotatud kaheks osaks – esimeses osas 

püüab autor välja selgitada, millised panga omadused mõjutavad tarbijaid otsuste tegemisel 

ning teises osas selgitab autor semantilise diferentsiaali abil välja, kuidas on SEB pank 

täitud oma visioone ja eesmärke klientide seas. Uuring koosnes kokku 20. küsimusest. 

Autor palus küsimustikule vastata läbi sotsiaalmeedia keskkonnas www.facebook.com. 

Küsitluse sissejuhatuses ei olnud välja toodud, et antud töö tehakse SEB panga näitel, 

selleks et vältida tarbijate mõjutamist ning saada usaldusväärseid vastuseid.  

 

Uuringule vastanute arv kokku oli 133, kellest 26 olid mehed ja 107 naised. Keskmine 

vastajate vanus oli 22,6 aastat. Kogutud andmete töötlemiseks kasutas autor programmi 

MS Excel. Tabelis 1 on välja toodud uuringus osalejate arvu jagunemine vanuses ja soo 

lõikes. (Tabel 1) 

 

Tabel 1. Uuringu valimi jaotus vanuse ja soo lõikes, autori koostatud 

  18-20a. 21-23a. 24-26a. 27-29a. 30-32a. 33-35a. 

Naine 26 56 14 4 2 5 

Mees 4 13 7 1 0 1 

Kokku 30 69 21 5 2 6 

 

Tabelist 1 on näha, et kõik soovitud vanuserühmad olid esindatud. 

  

Tänapäeva maailmas eristatakse vähemalt viite erinevat generatsiooni, milleks on 

traditsionalistid ehk vaikiv põlvkond, buumipõlvkond, X ja Y generatsioon ehk 

milleeniumipõlvkond ning Z-generatsioon. Autor otsustas vaatluse alla võtta Y-

http://www.connect.ee/
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generatsiooni, kuna nemad on teadlaste väitel hetkel kõige domineerivam generatsioon 

ning just noorte seas on pangal võimalik leida endale uusi potentsiaalseid kliente.  

 

Generatsioonil puuduvad konkreetsed algus- ja lõpukuupäevad. Antud töös on käsitletud 

sünniaastaid vahemikus alates 1980ndate algusaastad kuni 2000ndate algusaastad ning 

generatsiooni vanuserühm on hetkel vanuses 18-35 aastat.  Nad on kõrge haridusega, 

jõukad ja etniliselt kõige mitmekesisem põlvkond. Milleeniumilapsed on rohkem 

protsessile kui tulemuslikkusele orienteeritud otsides väljakutseid ja põnevust,  paindliku 

graafikuga tööd ning teenides raha pigem selle kulutamiseks kui säästmiseks. (Bristow jt 

2011: 78). 

 

Y-põlvkonna tõus on loonud uue sihtgrupi, kelle ootused teenustele erinevad varasemast. 

See põlvkond on suurim maailma ajaloos ning peagi ka läbi aegade suurima ostujõuga. Y-

generatsiooni peetakse tehnoloogiliselt kõige pädevamaks ning nad on esimene 

generatsioon, kes on kasutanud alates lapsepõlvest mobiiltelefone ja kiirsõnumeid ning 

loomulikult on nad sellest tulenevalt ka kõige tehnoloogiasõbralikumad. Neid iseloomustab 

ka immuunsus tuntud tootemarkide vastu ning nad vahetavad tootemarke väga kiiresti 

selliste uute vastu, mis hetkemoest ette jõuavad (Reisenwitz & Iyer: 2009: 93). 

 

Arvatakse, et finantsmaailmas on järgneva paarikümne aastajooksul domineerivaks just Y-

generatsioon ning seetõttu on ka kõige rohkem tähelepanu suunatud antud generatsiooni 

tarbija ootuste ja vajaduste väljaselgitamisele ning nende tuleviku ootuste ennustamisele. 

Uuringute rohkuse põhjuseid on peamiselt kaks - esmalt Y-generatsiooni kuulujate suur 

arv ning teiseks see, et neid peetakse oluliselt erinevateks võrreldes varasemate 

generatsioonidega. Põhja-Ameerika teadlased on jõudnud järeldusele, et kõige suurema 

tõenäosusega vahetab võrreldes teiste generatsioonidega just Y-generatsioon oma tänast 

põhipanka (North America... 2015: 10). Sellest tuleneb ka vajadus uurida brändi 

tarbijaväärtust, et nad otsustaksid just SEB panga kasuks mitte kahjuks. 

 

Samuti arvatakse, et antud segmendil on suurem netosissetulek kui nende eelkäijatel. 

Ennustuste kohaselt tarbivad Y-põlvkonna esindajad ainuüksi USAs 2017. aastal 200$ 

miljardi ning oma eluajal 10$ triljoni eest (Hinrikus 2016). Seda raha on vaja kuskil 

hoiustada ja seetõttu ongi pankadel vaja nendeni jõuda, et teenida nende pealt kasumit. 

 

http://adage.com/article/digitalnext/millennials-party-brand-terms/236444/?kmi=XR0bc%2Fby2gjLH%2BstqZqJcg%2BQr9M%3D
http://adage.com/article/digitalnext/millennials-party-brand-terms/236444/?kmi=XR0bc%2Fby2gjLH%2BstqZqJcg%2BQr9M%3D
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Uuritavaks ettevõtteks valis autor SEB panga, sest brändi tarbijaväärtuse uuringut SEB 

näitel ei ole korraldatud ning ühtlasi oli pangal huvi teada saada, kuidas nad on täitnud oma 

eesmärke ning mida teha paremini. 

 

Tehtud uuringu kaudu hindas autor brändide SEB erinevaid tarbijaväärtuse elemente: 

brändi tuntust, lojaalsust, tajutud kvaliteeti ja brändi assotsiatsioone. SEB pangaga seotud 

assotsiatsioonide teada saamiseks uuris töö autor küsitluses millised positiivsed ja millised 

negatiivsed omadused seonduvad vastajatel SEB pangaga. Tuntuse mõõtmiseks küsis autor 

milliseid Eesti panku vastajad teavad ning millist panka kasutatakse põhipangana. 

Lojaalsuse hindamiseks palus töö autor vastata kui kaua on oldud põhipanga klient ning 

tajutud kvaliteedi hindamiseks palus töö autor hinnata SEB teenuste ja teeninduse 

kvaliteeti 5 palli skaalal. 

 

Brändi tarbijaväärtuse uuring annab firmale tagasisidet ja aitab hinnata ettevõtte brändi 

hetkepositsiooni klientide hulgas võrreldes konkurentidega. Antud uuringu eesmärgiks oli 

teha ettepanekuid brändi tarbijaväärtuse tõstmiseks. 

 

2.3. AS SEB panga brändi väärtust kujundavate tegurite analüüs 

uuringu tulemuste põhjal  

 

Brändi tuntus: Käesoleva töö teoreetilises osas on käsitletud spontaanset tuntust kui 

midagi, mille puhul meenub inimesele mingi märksõnaga seoses brändi nimi, ilma et ta 

peaks seda eelnevalt nägema. See on oluline, et olla ostunimekirjas. Tavaliselt on nendeks 

brändideks need kaubamärgid, mida tarbija igapäevaelus kasutab või mille kohta ta kõige 

rohkem infot saab. SEB panga tuntuse mõõtmiseks küsis autor milliseid Eesti panku 

vastajad teavad ning millist panka kasutatakse põhipangana. Küsitluses võis nimetada 

kõiki Eesti panku, mis vastajale meenusid. (Joonis 6) 
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Joonis 6. Brändi tuntus - Eesti pangad, mida Y-generatsioon teab (Autori koostatud) 

 

Jooniselt on näha, et tarbijatel tuleb kõige rohkem meelde SEB pank. Kohe järel on 

Swedbank ja LHV, mida teati Eesti pangana 121 korral. Seega tuleb SEB pangal pidada 

konkurentideks kindlasti Swedbanka ja LHV-d. Samuti on kindlasti rivaaliks ka Nordea 

pank, mida nimetati 104 korda . Nende pankade populaarsuses pole midagi tavatut, kuna 

tegemist on tugevate ja tuntud brändidega, kes omavad antud panganduse valdkonnasuurt 

turuosa. Selles vastuses tõid 8% kliente välja muid panku. Tuleb välja uurida, miks 

meenusid tarbijatele just need pangad ning töö autor arvab, et nende firmade arvelt saaks 

kindlasti ka SEB oma tuntuse taset tõsta.  

 

Alljärgnevalt  on analüüsitud Y-generatsiooni pangandusharjumusi ning  milliseid 

pankasid küsitlusele vastanud noored kasutavad (Joonis 7). 

 
Joonis 7. Pangad, mida Y-generatsioon kasutab (Autori koostatud) 
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Antud vastustest selgub, et Y-generatsiooni noored ei kasuta ainult ühe panga teenuseid. 

Rohkem kui ühe panga kasutamine viitab sellele, et valitakse vastavalt toodetele ja 

teenustele sobivate tingimustega pank. Vajadusel ollakse lausa valmis vahetama ka 

põhipanka. Swedbanki ja SEB panga suur kasutajate osakaal pole midagi uut, sest nagu ka 

eelnevalt mainitud, on tegemist turuliidritega. Kolmandal kohal on LHV pank,  kuid 

ilmselt seisab põhjus selles, et paljud on teinud endale pensionifondi LHV panka tänu 

nende reklaamile kaubanduskeskustes. Üllatavalt vähe kasutasid respondendid Nordea, 

Danske ja Krediidipanga teenuseid. See võib olla seotud pangaautomaatide puudusega, sest 

väga palju kasutatakse panka siiski sularaha välja võtmiseks. Muude vastuste hulgas toodi 

välja Paysera, N24, Schonpay, Sparebank ja Ärimeeste pank. 

 

Töö autor oli enne töö koostamist arvamusel, et kõige rohkem kasutatakse põhipangana 

Swedbanki ja SEB panka ning see  osutus tõeks (Joonis 8). Suhteliselt vähe oli vastajate 

hulgas teiste pankade kliente. 

 
Joonis 8. Y-generatsiooni põhipangad (Autori koostatud) 

 

Küsitluses osalejatest kasutas põhipangana Swedbanki 69 vastanut ning SEB panka 59 

vastanut. Kuigi LHV panga teenuseid kasutasid 24 vastanut, peab seda oma põhipangaks 

vaid 7 vastanut. Seda võib taaskord seostada sellega, et enamus kasutab vaid nende 

pensionifondi. Võrreldes antud küsimust eelnevaga, siis võib öelda, et Krediidipanga ja 

Nordea panga kliendid on oma teenusepakkujale lojaalsed. Neil ei ole küll suur tarbijate 
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rühm, ent enamus vastanutest, kes kasutavad nende pankade teenuseid, peavad ka neid 

panku oma põhipangaks.  

 

Brändi lojaalsus: Lojaalsuse hindamiseks palus töö autor määratleda kui kaua on oldud 

põhipanga klient (Joonis 9). Töö koostaja soovis teada, kas erinevate pankade pakkumised 

on suutnud panna kliente pidevalt muutma oma põhipanka.  

 
Joonis 9. Brändi lojaalsus – kui kaua on Y-generatsioon olnud põhipanga klient? (Autori 

koostatud) 

 

Jooniselt on näha, et enamus vastajaid, kes peavad SEB panka oma põhipangaks on olnud 

pangale ka lojaalsed. 42,4% vastajatest, kes peavad SEB panka oma põhipangaks, on olnud 

panga klient 11 aastat või kauem. Palju on ka vastajaid, kes on olnud põhipanga klient 7 

kuni 10 aastat (35,6%). See on üsna märkimisväärne arv, sest kuna vastajad olid noored, 

siis võib väita, et pank on ilmselt olnud esimene pank mida kasutama hakati ning pangale 

on jäädud lojaalseks. Jooniselt on ka näha, et kaks klienti on äsja SEB panga kliendiks 

hakanud – põhjusteks toodi välja, et asuti tööle SEB-sse ning teistes pankades kehv 

teenindus, vajaminevate toodete/teenuste puudumine ja pettumine toodete/teenuste 

hindades.  

 

Üldse kokku oli põhipanka vahetanud vaid 17 vastanut (Joonis 10). 
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Joonis 10. Brändi lojaalsus – miks on Y-generatsioon vahetanud põhipanka? (Autori 

koostatud) 

 

Kõige rohkem vahetati panka, sest pettuti toodete ja teenuste hindades. Kuna praegusel ajal 

on konkurents suur, siis on ka tarbijatel võimalik valida erinevate pankade vahel ning üks 

olulisim aspekt panga valikul ongi just hinnad. Soovitakse võimalikult madalate hindade 

eest saada võimalikult kvaliteetseid tooteid. Üheks levinuks põhjuseks oli ka laenu võtmine 

teisest pangast, mis on loogiline, sest tegemist on noorte inimestega, kes hakkavad kodu 

looma ning tänapäeval enamus inimesi ostavad kodu laenu abiga. Seega otsitakse ka kõige 

madalamate intressidega laene. SEB-st oli lahkunud vaid 1 noor ning põhjuseks toodi kehv 

telefoni app, millega on keeruline majandada. Kuna Y-generatsioon on harjunud elama 

arenevas ühiskonnas ja pidevate uuendustega, siis telefon on saanud antud põlvkonna 

lahutamatuks osaks ja ollakse harjunud juba kõiki samme telefoniga tegema, seega on ka 

panga mobiilirakendus üks tähtis osa ning kui SEB tahab, et kliendid panka ei vahetaks või 

hakkaksid nende klientideks, siis tuleb neil parandada ja lihtsustada enda rakendust. 

Üldiselt ollakse siiski oma pangale lojaalsed ning puhtalt emotsioonidest panka ei vahetata.  

 

Brändi assotsiatsioonid: SEB pangaga seotud assotsiatsioonide teada saamiseks uuris töö 

autor küsitluses millised positiivsed ja millised negatiivsed omadused seonduvad vastajatel 

SEB pangaga. 

 

Jooniselt on näha, et positiivsetest assotsiatsioonidest seostati SEB-ga kõige enam tuntud 

brändi, usaldusväärsust ja head teenindust. 54 inimest pidasid ka SEB-d kvaliteetseks 

(Joonis 11). Veel toodi märksõnadena välja odavad hinnad, personaalsus. Üllatav oli see, et 
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kuigi SEB-l on üks suurimaid turuosasid, siis 6 vastanut ei seostatud SEB-d mitte ühegi 

assotsiatsiooniga ning 19 ei teadnud SEB kohta üldse midagi öelda.  

 

 
Joonis 11. Positiivsed brändi assotsiatsioonid, mida Y-generatsioon seostab SEB pangaga 

(Autori koostatud) 

 

Kui võrrelda vastuseid teiste pankadega, siis tuli küsitlustest välja, et peaaegu ükski 

vastanu ei osanud seostada või ei teadnud seostada Krediidipanka, Danske  panka ja 

Nordea panka ühegi assotsiatsiooniga. Selles pole midagi üllatuslikku, sest tegemist pole 

väga tugevate brändidega. SEB pangast kvaliteetsem ja parema teenindusega oli vaid 

Swedbank ning Swedbanki brändi peetakse ka kõige tuntumaks.  

 

Negatiivsete assotsiatsioonidega seostati SEB-d kõige enam kallite hindade, 

ebakvaliteetsuse ja halva teenindusega (Joonis 12). Meeldiv on see, et lausa 67 vastanule ei 

seostu SEB-ga ükski negatiivne omadus ja üllatav taaskord see, et 25 inimest ei osanud 

mitte midagi öelda. Ükski vastanu ei pidanud SEB brändi tundmatuks. 
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Joonis 12. Negatiivsed brändi assotsiatsioonid, mida Y-generatsioon seostab SEB pangaga 

(Autori koostatud) 

 

Kui võrrelda negatiivseid assotsiatsioone teiste pankadega, siis nagu ka positiivsete puhul 

ei osatud või ei teatud seostada Krediidipanka, Nordea panka ja Danske panka pea ühegi 

assotsiatsiooniga.  Võrreldes SEB panka oma kõige suurema konkurendi Swedbankiga, siis 

peeti Swedbanki hindu kõige kallimaks, samas peeti teenindust ja kvaliteeti paremaks, mis 

on punaseks tuleks SEB-le.  

 

Brändi tajutud kvaliteet: Järgmisena analüüsib autor SEB kuvandit sihtgrupis. Tajutud 

kvaliteedi hindamiseks palus töö autor hinnata teenuste ja teeninduse kvaliteeti 5 palli 

skaalal, kus 5 oli väga hea kvaliteediga, 4-hea kvaliteediga, 3-ei oska öelda, 2-halva 

kvaliteediga ning 1-väga halva kvaliteediga. Antud küsimuse eesmärk oli teada saada, kas 

tarbijad hindavad tajutud kvaliteeti SEB pangas kõrge tasemega võrreldes teiste pankadega  

või tuleks kvaliteeti tõsta.  
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Joonis 13. Brändi tajutud kvaliteet – kuidas hinnatakse teenuste kvaliteeti pankades 

(Autori koostatud) 

 

Teenuste kvaliteeti hinnati kõige enam hindega 5 Swedbankis (67), seejärel SEB-s (54). 

Samas on SEB teenuste kvaliteedi keskmine hinne väga lähedale Swedbankile. SEB 

keskmine hinne kokku on 4,19 ja Swedbankil 4,23. Väga paljud vastanud ei osanud 

hinnata LHV, Nordea, Danske ja Krediidipanga teenust ning ka kõikide nende keskmine 

teenuste hinne on 3.  

 

Lisaks teenuste valikule küsis töö autor sihtgrupi seas ka teeninduse kvaliteeti. (Joonis 14) 

 

 
Joonis 14. Brändi tajutud kvaliteet – kuidas hinnatakse teeninduse kvaliteeti pankades 

(Autori koostatud) 
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Sarnaselt teenuste kvaliteedile hinnati ka teenindust kõige enam hindega 5 Swedbankis 

(65), seejärel SEB-s (61). Ka antud olukorras on SEB teeninduse kvaliteedi keskmine 

hinne väga lähedale Swedbankile. SEB keskmine hinne kokku on 4,17 ja Swedbankil 4,25. 

Samas on teeninduse puhul vahe juba suurem. Väga paljud vastanud ei osanud ka seekord 

hinnata LHV, Nordea, Danske ja Krediidipanga teenust ja keskmine hinne jäi taas 3 

lähedale. 

 

Tajutud kvaliteet mõjutab mainekuvandit, sest kliendid ei oska tihti hinnata tõelist 

kvaliteeti. Töö teoreetilises osas on öeldud, et tajutud  kvaliteet  näitab,  kuidas  tarbija  

võtab  vastu  brändi  kvaliteedi taset, omadusi, kvaliteedi ja hinna suhet jmt. Turunduses 

muutub määravaks  see,  milliseid  sõnumeid  või  stiimuleid  tähele  pannakse  ja  kuidas  

neist  arusaadakse ning need aitavad luua ettekujutuse kvaliteetsest tootest. Y-

generatsiooni hinnangul on SEB panga teenused ja teenindus küll kvaliteetsed, et pangale 

on ka siinkohal ohuks Swedbank. Antud olukorra parendamiseks, tuleks turundajatel välja 

mõelda võimalusi kuidas tõsta tarbijate teadlikust kvaliteedi hindamisel. 

 

Töö autor soovis ka teada, milline pank tekitab kõige positiivsemat ja milline kõige 

negatiivsemat emotsiooni vastanute seas.  Kõigest 45 vastanut valis kõige positiivsemaks 

pangaks SEB. Taaskord oli juhtival positsioonil Swedbank, seega järjest enam jõuab 

järeldus selleni, et SEB pank peaks välja uurima, mida teeb Swedbank paremini ja üritama 

sama teha. Samas võib see olla ka seotud sellega, et enamuste vastanute põhipank oli 

Swedbank ja seetõttu valisid nad ka selle kõige positiivsemaid emotsioone tekitavamaks 

pangaks. Kõige enam vastati, et SEB tekitab positiivseid emotsioone, sest on oldud 

pikaajaline klient ning ei osata teisi pankasid hinnata. Vastati ka, et teenuste hinnad on 

head, meeldiv klienditeenindus ning kliendikesksus.  See näitab, et ettevõte on tõestanud 

osade klientide seas oma visiooni seada kliendi vajadused esikohale. Kiideti ka SEB 

internetipanka ja seda, et automaatide juures pole kunagi järjekordi. Seoses automaatidega 

seondus nii mitmelgi vastajal SEB pank just negatiivselt. Nii mitmedki tõid välja, et SEB 

pangal on võrreldes Swedbankiga väga  vähe automaate ja kuna noored  kasutavad väga 

palju automaate sularaha välja võtmiseks, siis see võibki olla üks põhjus, miks Swedbankil 

on rohkem kliente. SEB peaks sularaha automaatide likvideerimise asemel neid just 

lisama. Üleüldse tekitas SEB negatiivseid emotsioone vaid kümnel vastajal. Vastupidiselt 

positiivsetele emotsioonidele pidasid mõned nende teenuste hindu kõige kallimaks ja 
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klienditeenindust kehvaks. Toodi välja ka nende algeline mobiilirakendus ning ebameeldiv 

turundusstrateegia püüda koolide juures kliente. Üks vastanutest arvas, et SEB bränd on 

koleda kujundusega.  

 

SEB visioon ja põhiväärtused: Kuna SEB püüdleb selle poole et kõik panga väärtused 

kajastuksid suhtluses klientidega,  palus töö autor järgnevalt vastata kõigil neil, kes pidasid 

SEB panka enda  põhipangaks või üheks põhipangaks, et välja selgitada, kuidas on SEB 

tarbijate seas täitnud oma eesmärki ja väärtusi (Joonis 15). Eesmärkide ja väärtuste 

täitmine selgitati välja kasutades semantilise diferentsiaali skaalat. Antud meetodit 

kasutati, et välja selgitada vastaja assotsiatsioonid ettevõtte ja sõnapaaride vahel.  

Semantilise diferentsiaali skaala koosnes viiest omadussõnapaarist ja nende kirjeldamiseks 

kasutati viie palli skaalat. Ettevõtte kirjeldamiseks kasutati 5- palli skaalat, kus 5 tähistas 

kõrgeimat hinnet ja 1 iseloomustas vastandlikku omadust ning kolm vastas hinnangule "ei 

see ega teine". Vasakpoolses tulbas olevad sõnad olid negatiivse tähendusega ja paremas 

tulbas positiivse tähendusega. 

 

 
Joonis 15. Kui hästi on SEB oma põhiväärtusi ja visiooni Y-generatsiooni silmis täitnud? 

(Autori koostatud) 
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Jooniselt on näha, et kliendid hindavad SEB põhiväärtusi ja visiooni heaks. Kõige paremini 

on SEB järginud oma põhiväärtust püüelda lihtsuse poole kõiges, mis on keeruline. 

Vastajad hindasid SEB-ga suhtlemist keskmiselt hindega 4,31. On näha, et SEB aitab 

klientidel saavutada edu ja vastutab enda tegevuste eest nii enda kui ka kliendi silmis. 

Võrdselt said keskmise hinde 4,25 nii koostöö kui ka kliendikesksus. Üldiselt võib öelda et 

ettevõtte seab kliendi vajadused esikohale, see tuli ka eelnevatest küsimustest välja ning ka 

koostööd teeb SEB oma klientidega võrdlemisi hästi. Kõige halvemini hinnati ettevõtte 

visiooni pakkuda maailmatasemel teenust. See on ilmselt taaskord seotud algelise 

mobiilirakenduse ja väheste automaatidega. Kokkuvõttes on SEB klientide silmis oma 

visiooni ja põhiväärtusi hästi täitnud. 

 

2.4. Järeldused ja ettepanekud 

 

Antud töö empiirilise osa analüüsist selgub, et Eesti pangandussektoris on esimesel kohal 

Swedbank ja SEB pigem teisel kohal. Samas tuleb enamikel vastanutest SEB meelde ning  

vastused näitavad, et bränd on väga tuntud ja tema teenuseid kasutatakse. Järgnevalt on 

autor välja toonud järeldused ja ettepanekud, kuidas SEB brändi väärtust veelgi tõsta. 

Brändi väärtuse all peab autor silmas nelja väärtuse komponenti: tuntus, lojaalsus, 

assotsiatsioonid ja tajutud kvaliteet. 

1. Brändi tuntus - SEB Pank on üks pankasid, mis meenub inimestele esimesena ja 

sellega võib rahul olla. Samas tõid 133 vastajast 11 välja muid väikseid panku, mis 

ilmselt enamusele ei meenu koheselt. Kindlasti tuleb välja uurida, miks meenusid 

tarbijatele, teised, väiksemad pangad. Nende väiksemate pankade tuntuse põhjuste 

välja selgitamine annab SEB pangale hea võimaluse ka enda brändi tuntuse taset 

tõsta. Autori ettepanek on teha rohkem reklaame ja tutvustada rohkem oma 

võimalusi. Antud töös käsitletud sihtgrupist lähtudes võiks SEB pank võiks 

tutvustada rohkem oma suveülikooli võimalusi nagu teeb seda Swedbank. Samuti 

ei ole SEB-l nii palju telereklaami kui näiteks Swedbankil ja kuigi see ei ole 

esmane asi, millele inimesed keskenduvad, aitab see brändil siiski tarbija mällu 

kinnituda. Noorte hulgas on ka väga olulised igasugused pakkumised ja meened. 

SEB pank võiks kindlasti keskenduda ka väikeste meenete jagamisele. Näiteks 

tudengimessil Swedbank pakub oma klientidele/huvilistele tasuta vihikuid. Vihikud 

on küll väike asi, ent tarbijale jääb kohe meelde ja tekitab brändis rohkem tuntust. 
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2. Brändi lojaalsus - Enamus SEB klientidest on pangale väga lojaalsed – lausa 77% 

vastanutest on panga klient olnud kauem kui 7 aastat, mis on eriti märkimisväärne, 

sest vastanud olid peamiselt noored. On aru saada, et enamuse esimene pank on 

olnud SEB ja selle kliendiks on nad ka jäänud. Samas võib see olla ka väga palju 

vanemate mõjust ja harjumusest. Uusi kliente pigem selles vanuses ei tule vaid ka 

teistele pankadele ollakse lojaalsed. Kuigi antud vastajate seast oli SEB-st viimase 

kolme aasta jooksul lahkunud vaid üks klient, siis arvab töö autor, et inimesi võib 

hakata järjest rohkem lahkuma just mobiilirakenduse algelisuse ja väheste 

pangaautomaatide tõttu. Telefon on saanud antud põlvkonna lahutamatuks osaks ja 

ollakse harjunud juba kõiki igapäevaseid toiminguid telefoniga tegema, seega on ka 

panga mobiilirakendus üks tähtis osa ning kui SEB tahab, et nende kliendid panka 

ei vahetaks või teiste pankade kasutajad  hakkaksid nende klientideks, siis tuleb 

neil parandada ja lihtsustada enda mobiilirakendust. Autori ettepanekul tuleb SEB 

pangal need vead parandada, siis praegused kliendid jäävad brändile lojaalseks ja 

kindlasti tooks vigade parandamine ka uusi lojaalseid kliente juurde. 

3. Brändi assotsiatsioonid - Autor jõudis töö käigus järeldusele, et enamus vastanutest 

seostab SEB panka tuntud brändiga, mis on hea, sest esimene oluline asi sihtgrupini 

jõudmiseks on see, et nad teaksid brändi ja tunneksid selle ära. Samas oli siiski 

üllatav see, et nii mõnigi vastaja ei osanud SEB-d ühegi assotsiatsiooniga seostada 

või ei teadnud ettevõtte kohta midagi öelda. Samuti pidasid 13 inimest SEB hindu 

kalliks ning ka see peaks olema nii öelda punane tuli ettevõttele, sest vaid 133st 

vastanust 22 pidas SEB hindu odavaks.  Üldiselt seostavad inimesed SEB-d pigem 

kvaliteetsusega, hea teeninduse ja personaalsusega, mis on hea. Samas tuleks 

kindlasti ettevõttel töötada selle kallal, et need üksikud inimesed, kes arvasid 

vastupidist, seda enam nii ei teeks. Ettevõte võiks läbi viia tarbijaküsitlusi, et 

uurida, miks kliendid arvavad, et teenus on, et teenus on kallis, ebakvaliteetne, 

ebapersonaalne ning saadud tagasiside põhjal saab ettevõte teha parendusi.  

4. Tajutud kvaliteet - Töö analüüsis selgub, et nii SEB teeninduse ja teenuste kvaliteet 

on hea, ent taaskord SEB peamisel konkurendil Swedbankil on parem. Arvati ka, et 

SEB on väga halb ja halb, seega autori arvates on võimalik tõsta kvaliteedi 

hinnangut järjest kõrgemale ning antud juhul peaks SEB tõstma oma teenuse 

kvaliteedi standardeid. Eesmärk peaks olema siiski „väga hea“ mitte „hea“. Pank ei 

tohiks kvaliteedi tõstmisel teha järelandmisi, sest kvaliteet on üks olulisemaid 

aspekte panga valikul. Ka SEB enda põhiväärtus on pakkuda maailmatasemel 
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teenust. SEB peaks panema rohkem rõhku nii toodete kui ka teenuste kvaliteedi 

parandamisele ja samuti kampaaniatele noorte seas,  et tõsta nende taju brändi 

suhtes ning seda taaskord võrreldes Swedbankiga, sest viimast tajutakse paremini. 

Turundusjuht peaks tegema rohkem reklaamkampaaniat ning juba seal rõhuma 

teenuste ja teeninduse kvaliteedile. SEB pank peaks kindlasti uurima, miks tarbijad 

tajuvad nende konkurendi Swedbanki kvaliteeti paremana.  

 

Kokkuvõtlikult võib läbiviidud küsitluse põhjal järeldada, et Eesti Y-generatsiooni noorte 

seas asub SEB pank, võrdluses teiste pankadega, teisel kohal. SEB panga peamine 

konkurent on Swedbank, mis on oma brändiväärtusega esimesel kohal. Selleks, et teiste 

pankade bränditajuvus ei tõuseks, tuleb SEB pangal alustuseks parandada oma 

mobiilirakendust, sest mobiil on Y-generatsiooni kuuluvatel noortel igapäevane tarbeese. 

Lisaks selgus küsitlusest, et noorte jaoks on väga oluline sisse- ja väljamaksete võimaluse 

olemasolu, seega tuleks pangaautomaate paigaldada juurde nii linnadesse kui 

maakohtadesse. Praegu on SEB pangal kõigest 215 pangaautomaati samal ajal kui 

Swedbankil on neid koguni 450.  

 

Tõstmaks teenuste ja teeninduse kvaliteeti soovitab töö autor SEB pangal läbi viia põhjalik 

tarbijaküsitlus oma klientide seas. Tarbijaküsitlus võimaldab leida üles need aspektid 

teenustes ja teeninduses, mida võiks parandada. Praeguse klientide soove teada saades on 

võimalik kvaliteeditaset tõsta ja sellega kindlasti avaneb võimalus ka uusi kliente juurde 

saada. 

 

Brändi taju ja tuntuse tõstmiseks on soovitatav tugev reklaamikampaania televisioonis ning 

kindlasti on tänapäeval väga oluline igapäevane informatsiooniallikas ka sotsiaalmeedia. 
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KOKKUVÕTE 
 

Bränding ja brändi väärtus on olnud turundusuuringutes kesksel kohal paljude aastate 

vältel. Brändidel on oluline roll kindlustamaks kauakestvat tarbija ja tootja vahelise suhet. 

Kauakestva suhte kindlustamiseks on tootjal vaja eelkõige luua kõrge brändi väärtus 

tarbijate seas. Tarbija poolne teadlikkus annab hästi tagasisidet selle kohta, kui hästi on 

läinud brändi turustamine. Lühidalt öeldes tähendab see, et kui brändil on positiivne maine 

tarbijate seas, siis on brändi turustamine olnud edukas võrreldes teiste samaväärsete 

brändidega. Brändi väärtust võib jagada nelja dimensiooni: brändi teadlikkus, brändi 

assotsiatsioonid, omandatud väärtus ja brändi lojaalsus. Need neli elementi on olulised 

tegurid brändi loomisel, juhtimisel ja mõõtmisel. Iga brändi väärtuse element pakub 

lisaväärtust nii kliendile kui ka ettevõttele endale.  

 

Ka SEB bränd põhineb sellel, kuidas audients panka tajub: alates esmamuljest, mis tekib 

kui astutakse pangakontorisse, kasutades panga digitaalseid teenuseid kuni selleni milliseid 

assotsiatsioone inimene loob panga logoga ning kuidas meedia SEB-d kajastab. Kõik need 

muljed üheskoos loovad ja mõjutavad SEB brändi. 

 

Käesoleva töö eesmärgiks oli välja selgitada SEB panga brändi tarbijaväärtus Eesti Y-

generatsiooni noorte seas. Lähtuvalt tööeesmärgist püstitas autor viis uurimisülesannet, 

milleks olid iseloomustada brändi, selgitada brändi väärtuse hindamist ning seda 

kujundavaid elemente, anda ülevaadet SEB pangast, analüüsida SEB brändi väärtust 

kujundavaid tegureid ja tarbijaväärtust ning teha järeldused ja endapoolsed ettepanekud 

ettevõttele.  

 

Töö teoreetilises osas käsitleti brändi olemust, brändi väärtust ning brändi tarbijaväärtust 

kujundavaid elemente. Töö empiirilises osas anti ülevaade SEB pangast, uuringu 

koostamise metoodikast ja valimist ning koostatud küsimustiku tulemuste põhjal analüüsiti 

SEB brändi kuvandit Y-generatsiooni noorte seas. Uuringu valimi moodustas Y-põlvkond, 

kuna teadlased on leidnud, et finantsmaailmas on praegu ja tulevikus domineerivaks just 

Y-generatsioon ning seetõttu on vaja ka kõige rohkem tähelepanu suunata antud 
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generatsiooni tarbija ootuste ja vajaduste väljaselgitamisele. Kõigest sellest võib järeldada, 

et milleeniumipõlvkonna pangaga sügavamasse suhtesse astumiseks on vaja luua tugev 

brändi väärtustaju. Tugev brändi väärtustaju olemasolevate klientide seas tagab aga selle, 

et kliendid ei vaheta oma igapäevast panka mõne teise sarnase teenusepakkuja vastu välja. 

Küsitlus koostati www.connect.ee keskkonnas ja jagati vastajatele Facebook-i vahendusel. 

Küsimustikule vastas 133 Y-generatsiooni noort. Küsimustikus püüdis autor välja selgitada 

SEB panga brändi teadlikkust, lojaalsust, tajutud kvaliteeti ning brändiga seonduvaid 

assotsiatsioone. Samuti soovis autor küsimustiku toel teada saada, kuidas on SEB pank 

täitnud tarbijate silmis oma põhiväärtusi. Analüüsides küsimustikus saadud vastuseid tegi 

töö autor järeldused ning tõi välja ettepanekud, kuidas tõsta SEB panga brändi tajuvust 

milleeniumpõlvkonna seas.  

 

Antud töö empiirilise osa analüüsist selgub, et Eesti pangandussektoris on esimesel kohal 

Swedbank ja SEB pigem teisel kohal. Kui aga hinnata ainuüksi brändi tuntust, siis oli SEB 

kõige tuntum, kuid sedagi ainult ühe vastaja võrra rohkem Swedbankist ja LHV pangast. 

Brändi tuntuse tõstmiseks soovitab autor SEB-l teha tugevat reklaamikampaania 

televisioonis ning ka sotsiaalmeedias, sest see on oluline igapäevane informatsiooniallikas 

Y-generatsiooni jaoks. 

 

Vaadates brändi lojaalsust, siis on Y-generatsiooni näol tegemist lojaalsete klientidega. 

Uuringu tulemuste põhjal võib väita, et see pank, mille kliendiks on hakanud, sellele on 

lojaalseks ka jäädud. Samas võib selline käitumismuster olla suuresti mõjutatud Y-

generatsiooni vanemate harjumustest. Kuigi antud vastajate seast oli SEB-st viimase kolme 

aasta jooksul lahkunud vaid üks klient, siis arvab töö autor, et inimesi võib tulevikus 

hakata järjest rohkem lahkuma just mobiilirakenduse algelisuse ja väheste 

pangaautomaatide tõttu. Telefon on saanud antud põlvkonna lahutamatuks osaks ja ollakse 

harjunud juba kõiki igapäevaseid toiminguid telefoniga tegema, seega on ka panga 

mobiilirakendus üks tähtis osa ning kui SEB tahab, et nende kliendid panka ei vahetaks või 

teiste pankade kasutajad  hakkaksid nende klientideks, siis tuleb neil parandada ja 

lihtsustada enda mobiilirakendust. 

 

Töö analüüsis selgub, et nii SEB teeninduse ja teenuste kvaliteet on Y-generatsiooni silmis 

hea, ent taaskord SEB peamisel konkurendil Swedbankil on parem. Tõstmaks teenuste ja 

http://www.connect.ee/
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teeninduse kvaliteeti soovitab töö autor SEB pangal läbi viia põhjalik tarbijaküsitlus oma 

klientide seas. Tarbijaküsitlus võimaldab leida üles need aspektid teenustes ja teeninduses, 

mida võiks parandada. Praeguse klientide soove teada saades on võimalik kvaliteeditaset 

tõsta ja sellega kindlasti avaneb võimalus ka uusi kliente juurde saada. 

 

SEB-ga seonduvad assotsiatsioonid Y-generatsiooni seas on eelkõige tuntud bränd, hea 

teenindus ja usaldusväärsus. Negatiivselt seondus SEB-ga kõige rohkem teenuste kallis 

hind, ebakvaliteetsus ja ebapersonaalsus. Üllatavaks osutus see, et nii mõnigi vastaja ei 

osanud SEB-d ühegi assotsiatsiooniga seostada või ei teadnud ettevõtte kohta midagi 

öelda. Ka siinkohal aitaks tarbijaküsitlus selgust tuua miks arvatakse, et teenus on 

ebakvaliteetne ja ebapersonaalne. Kalli hinna probleemi aitab lahendada teenuste hindade 

langetamine ning muidugi ka noortele teenuste osas sooduspakkumiste tegemine. 

 

Kokkuvõtlikult võib läbiviidud küsitluse põhjal öelda, et SEB panga peamine konkurent Y-

põlvkonna silmis on Swedbank, mis on oma brändiväärtusega esimesel kohal ning selleks, 

et ka teiste pankade bränditajuvus ei tõuseks, tuleb SEB pangal alustuseks parandada oma 

mobiilirakendust, tuua Eesti eri paikadesse rohkem pangaautomaate, sest just need on Y-

generatsioonile olulised aspektid panga valikul. 
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Branding and brand value have been in the centre of the marketing research for many 

years. Brands have an important role to ensure a long-lasting relationship between the 

consumer and the producer. To ensure a long-lasting relationship, the manufacturer needs 

to create a high brand-value among it’s customers. The consumer's awareness about the 

brand gives good feedback on how well brand marketing has been doing. Shortly said, if 

brand has a positive reputation amongst it’s consumers, the brand marketing has been more 

succesful compared to it’s competitors, who are other similar brands. Brand value can be 

divided into four dimensions: brand awareness, brand associations, brand loyalty and 

perceived quality.  These four elements are important factors in creating, managing and 

measuring brand value. Each element of the brand value is providing additional value to 

it’s customer and of course to the company itself. 

The brand and the spirit of the SEB bank, is based on how their audiences perceive them: 

starting from the first impressions when stepping into one of it’s offices, using it’s digital 

services, ending up with the associations people draw from the company's logo and how 

media covers SEB. All of these impressions make whole backage that forms, creates and 

affects SEB brand. 

The aim of this thesis was to determine SEB bank’s customers based brand value among 

the generation Y. Based on the aim of this thesis, author established five following 

research tasks: to describe brand, explain brand value and it's elements, provide an 

overview of the SEB bank, to analyze factors that form the customer based bank value of 

SEB brand among generation Y and to make conclusions and proposals to the company, in 

order to help company get their brand value better. 
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In theoretical part of this thesis brand and brand value are described. Also elements that 

form the cosumer based brand value are brought out. Empirical part of the thesis gives an 

overview of the SEB bank, methodology used for this thesis and  explains survey that was 

conducted. Based on the results of the survey the author analyzed the value of the SEB 

brand among the generation Y. The selection that took part of the survey were Millenials, 

as scientists have found that they are domitaning genetarion in financial world now and in 

the future. Therefore it is necessary to focus on generation Y and find out their 

expectations and needs. Based on survey, it can be concluded that in order for SEB bank to 

have a deeper relationship with the millennials, banks need to create a strong brand value 

perception. A strong brand equity among the existing consumers will ensure that customers 

don't change their main bank agains another similar service providers. 

The survey was prepared in www.connect.ee and shared in Facebook. 133 youngsters in 

generation Y took part of the survey. The survey helped to identify SEB brand awareness, 

associations, loyalty and perceived quality. With the support of the questionnaire, the 

author wanted to find out how the SEB has followed the fundamental values of their brand 

in the eyes of the consumers. Analyzing the responses of the survey, author did the 

conclusions and brought out the proposals on how to enhance the brand perception of the 

SEB bank among the millennials. 

In the empirical analysis of this work, it is showed that in the first position in banking 

sector belongs Swedbank and SEB helds the second place. However, when appreciating 

only awareness of the brand, SEB is the most well-known bank. It has to be kept in mind 

that even then, only by one respondents away were Swedbank and LHV. To raise SEB 

brand awareness, author recommends to  make a strong promotional campaign in 

television and also in social media, because for the generation Y, social media is an 

important source of information. 

Looking at the brand loyalty among generation Y, they can be defined as loyal customers. 

Based on the survey results, it can be said, that customers have remained faithful to the 

banks, which clients they first became. However, it can be also associated with the 

influence of the generation Y’s parents. Although only one respondent left the SEB in last 

three years, the author thinks that in the future more people may be lefting because of the 

shortcomings in the mobile app and due the shortage of the ATM. To Y generation mobile 

is integral part and they are using phone for doing all daily activities, so if the SEB wants 
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their customers not to trade SEB to other bank or to gain more clients, SEB need to 

improve and simplify their mobile app. 

In the analysis of this work, it appears that the quality of services among the generation Y, 

seems good, but once again, the main competitor of SEB is Swedbank. In order to improve 

quality of the ervices, the author suggests that SEB banks needs to condunct consumer 

survey among their clients. Survey allows to find out the aspects that need to be improved 

in the services. Discovering the current customers desires, it is possible to raise the level on 

quality and it certainly will give an opportunity to win new customers over. 

Generation Y associates SEB as well-known brand, with good service and reliablity. 

Negatively SEB is associated with the expensive service prices, poor quality and without 

personality. Surprising was the fact that many respondents did not associate SEB with none 

of the associations and many did know anything to say about the company. Here, too, 

consumer survey will help to find out why the service has the poor quality and why 

customers think that SEB doesn't have personality. Lowering the services prices will help 

to solve the high price problem and of course offering the youngsters special service offers 

will help to solve poor service quality problems as well. 

To sum up, it can be said that among the generation Y the main competitor of SEB is 

Swedbank, which has it's brand value in the first place. In order to maintain it’s second 

position or even to gain better position, meaning to become first, SEB should fix it’s 

Mobile App and also add more ATMs to different locations in Estonia. These two seem to 

be main problematic aspects on generation Y, when they choose themselves bank to use. 
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Lisa 1. Küsitluse ankeet 

Eesti pankade brändi tajuvus Y-generatsiooni noorte seas 

Lugupeetud vastaja! 

 

Olen Eesti Maaülikooli maamajandusliku ettevõtluse- ja finantsjuhtimise 

tudeng ning viin oma lõputöö raames läbi brändi tarbijaväärtuse uuringut. 

Palun Teil vastata alljärgnevale küsimustikule, mille eesmärgiks on välja 

selgitada pankade brändi kuvand Y-generatsiooni noorte seas (Generatsioon 

Y - need on buumiaja noored, kes on sündinud vahemikus 1982‒1999). 

 

Küsimustik on anonüümne ning selle täitmine võtab aega orienteeruvalt 10 

minutit. 

 

Palun valige Teile sobivaim variant. Mõningate küsimuste puhul on võimalik 

valida ka mitu vastusevarianti. 

 

Palun sisestage oma andmed: 

Sugu 

............................................................................................................................. 

Vanus 

............................................................................................................................. 

Kus Te elate? 

............................................................................................................................. 

Haridustase 

............................................................................................................................. 

Amet 

............................................................................................................................. 

Rahvus 

............................................................................................................................. 
 

1. Nimetage Eesti pankasid mida teate või millest olete kuulnud. 
...........................................................................................…………………………………

………………………………………………………………………………………………

………...……………………................................................................................................... 
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Lisa 1 järg  

 

2. Milliste alljärgnevate pankade teenuseid kasutate täna? (mitu võimalikku 

vastust) 

SEB Pank 

Swedbank 

LHV Pank 

Nordea Pank 

Krediidipank 

Danske Pank 

Muu  

 

3. Milliste alljärgnevate pankade teenuseid olete kasutanud kolme viimase 

aasta jooksul? (mitu võimalikku vastust) 

SEB Pank 

Swedbank 

LHV Pank 

Nordea Pank 

Krediidipank 

Danske Pank 

Muu  

 

4. Millist alljärgnevatest pankadest kasutate täna oma põhipangana 

(igapäevaste arvelduste teostamine, sissetuleku laekumine)? (mitu võimalikku 

vastust) 

SEB Pank 

Swedbank 

LHV Pank 

Nordea Pank 

Krediidipank 

Danske Pank 

Muu  
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Lisa 1 järg 
 

5. Kui kaua olete olnud põhipanga klient? 

Kuni 1 aasta 

1 aasta kuni 3 aastat 

4 aastat kuni 6 aastat 

7 aastat kuni 10 aastat 

11 aastat või kauem 

 

6.  Kas olete viimase kolme aasta jooksul vahetanud oma põhipanka? 

Jah 

Ei oska öelda 

Ei 

 

7. Kui jah, siis palun täpsustage, mis põhjusel olete oma põhipanka 

vahetanud. Kui ei, siis jätke see küsimus vahele. (mitu võimalikku vastust) 

Kehv teenindus 

Vajaminevate toodete/teenuste puudumine 

Pettumine toodete/teenuste kvaliteedis 

Pettumine toodete/teenuste hindades 

Laenu võtmine teisest pangast 

Muu  

 

8. Palun märkige, milline alljärgnevatest omadustest iseloomustab teie jaoks 

vastavat panka. (igas reas võib olla mitu vastust) 

  
Odav 

hind 
Kvaliteetne 

Hea 

teenindus 
Personaalne 

Tuntud 

bränd 
Usaldusväärne 

Mitte 

ükski 

Ei 

tea 

SEB Pank                 

Swedbank                 

LHV Pank                 

Nordea Pank                 

Krediidipank                 

Danske Pank                 
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Lisa 1 järg 

 

9. Palun märkige, milline alljärgnevatest omadustest iseloomustab teie jaoks 

vastavat panka. (igas reas võib olla mitu vastust) 

  
Kallis 

hind 

Eba-

kvaliteetne 

Halb 

teenindus 

Eba- 

personaalne 

Tundmatu 

bränd 

Eba-

usaldusväärne 

Mitte 

ükski 

Ei 

tea 

SEB Pank                 

Swedbank                 

LHV Pank                 

Nordea Pank                 

Krediidipank                 

Danske Pank                 

 

10. Palun hinnake teenuste kvaliteeti alljärgnevates pankades 5-pallisel 

skaalal, kus 5 on väga hea kvaliteediga, 4-hea kvaliteediga, 3-ei oska öelda, 2-

halva kvaliteediga ning 1-väga halva kvaliteediga. 
  1 2 3 4 5 

SEB Pank           

Swedbank           

LHV Pank           

Nordea Pank           

Krediidipank           

Danske Pank           

 

11. Palun hinnake teeninduse kvaliteeti alljärgnevates pankades 5-pallisel 

skaalal, kus 5 on väga hea kvaliteediga, 4-hea kvaliteediga, 3-ei oska öelda, 2-

halva kvaliteediga ning 1-väga halva kvaliteediga. 

  1 2 3 4 5 

SEB Pank           

Swedbank           

LHV Pank           

Nordea Pank           

Krediidipank           

Danske Pank           
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Lisa 1 järg 

 

12. Milline alljärgnevatest pankadest tekitab Teis kõige positiivsema 

emotsiooni? 

SEB Pank 

Swedbank 

LHV Pank 

Nordea Pank 

Krediidipank 

Danske Pank 

Muu  

  

13. Miks tekitab see pank Teis kõige positiivsema emotsiooni? 

...........................................................................................…………………………………

………………………………………………………………………………………………

………...……………………................................................................................................... 

14. Milline alljärgnevatest pankadest tekitab Teis kõige negatiivsemaa 

emotsiooni? 

SEB Pank 

Swedbank 

LHV Pank 

Nordea Pank 

Krediidipank 

Danske Pank 

Muu  

  

15. Miks tekitab see pank Teis kõige negatiivsema emotsiooni? 
...........................................................................................…………………………………

………………………………………………………………………………………………

………...……………………................................................................................................... 

 

Järgnevalt palun vastata kõigil neil, kes peavad SEB panka enda põhipangaks 

või üheks põhipangaks. SEB põhiväärtused on kliendikesksus pühendumus, 

koostöö ja lihtsus. SEB püüdleb selle poole et need väärtused kajastuksid 

kõikides panga igapäevastes tegevustes, sh suhtluses klientide, kolleegide ja 

teiste osapooltega. 

 

Palun hinnake, kuidas on SEB pank täitnud oma põhiväärtusi. Palun märkige 

igal real ristikesega see üks vastusevariant, mis kõige paremini sobib kokku 

Teie tunnetega organisatsioonist.  
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Lisa 1 järg 
 

16. Palun hinnake SEB pangaga suhtlemist. 
  1 2 3 4 5   

Keeruline           Lihtne 

  

17. Palun hinnake SEB panga suhtumist koostöösse. 
  1 2 3 4 5   

Ei ole koostööaldis           Koostööaldis 

  

18. Palun hinnake SEB panga pühendumust. 
  1 2 3 4 5   

Ükskõikne           Pühendunud 

 

19. Palun hinnake SEB panga kliendikesksust. 
  1 2 3 4 5   

Ettevõttekeskne            Kliendikeskne 

 

20. Palun hinnake SEB panga teenust.  
  1 2 3 4 5   

Algtasemel           Maailmatasemel 

 

 

Aitäh teile uurimuses osalemise eest! 
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