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Research questions: Which approach is used to collect relevant information for 

valuation? Is there a general method for brand valuation or are 

companies in the bank industry using different methods? How 

are costs of the brand presented in the annual report?  

 

Purpose: The purpose with this study is to compare two companies in the 

banking sector with internally generated brands by studying the 

similarities and differences in how they value their brand. 

 

Method: The method used in this study is a qualitative method with a 

deductive approach. Both secondary data and primary data have 

been used for this study. In order to collect the primary data 

needed to answer the questions raised in this study has three 

semi-structured interviews been conducted. Two of these 

interviews took place by e-mail. The third one was a telephone 

interview. 

 

Conclusion: Both SEB and Länsförsäkringar Södermanland are measuring 

customer loyalty and customer satisfaction by doing surveys 

where they ask customers questions about their perception of the 

brand. However, there are differences in how they value their 

brands by choosing different methods, mainly because 

Länsförsäkringar Södermanland is an unlisted company and 

SEB is publicly listed. 
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bankbranschen av olika metoder? Hur redovisas kostnaderna för 

varumärket i årsredovisningen?  

 

Syfte:  Syftet med studien är att jämföra två företag inom banksektorn 

med internt upparbetade varumärken genom att studera likheter 

och skillnader i hur de värderar sitt varumärke. 

 

Metod: Metoden som använts i denna studie är en kvalitativ metod med 

en deduktiv ansats. Både sekundärdata och primärdata har 

använts till denna studie. För att samla in den primärdata som 

behövdes för att besvara de frågeställningar som tas upp i denna 
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1. Inledning 

Studiens inledande kapitel ska ge läsaren en bild av vad som kan förväntas av denna studie. I 

inledningen presenteras bakgrunden till ämnet samt en diskussion kring problemområdet. 

Vidare presenteras syftet för att senare ta upp vilken målgrupp studien riktar sig till och 

avslutas med vilka avgränsningar som gjorts.  

 

1.1 Bakgrund  

Tidigare betraktades varumärken som endast ett annat namn för logga. Efter att Interbrand, 

världens största konsult inom varumärkesvärdering, startades år 1974 förändrades världens syn 

på varumärken genom att skapa och hantera dessa som en värdefull tillgång. (Interbrand, 2014)  

 

Sedan slutet av 1980-talet har det funnits ett intresse för värdering av varumärket. En debatt om 

varumärket som en värdefull tillgång ägde rum år 1988 och det var också då den brittiska 

tidskriften The Economist utsåg året som ”the Year of the Brand”. Året efter uppstod en debatt 

om redovisningen av varumärken som en tillgång i balansräkningen, där det diskuterades om 

varumärken ska tas upp i balansräkningen eller inte. Detta gjorde att varumärken återigen 

hamnade i fokus. (Melin, 1997, ss. 5, 53)  

 

Det är lättare att redovisa en materiell anläggningstillgång då den är påtagbar till skillnad från 

immateriella anläggningstillgångar såsom varumärken. Intresset för immateriella 

anläggningstillgångar har ökat under åren med dess redovisningspraxis. (Blackett, 1993, s. 29)  

 

Det mest betydelsefulla för värdeskapandet av ett varumärke är kundlojaliteten. Meningen med 

ett varumärke är att det ska kunna påverka konsumenter att prioritera ett visst företags 

produkter vid nya inköp. Företaget bör därför göra marknadsundersökningar kring 

konsumentbeteendet för att se hur varumärket spelar in vid val av produkter. (Magnusson & 

Bertelsen, 2008, s. 41) För att kunna förstå vad lojaliteten innebär ska företaget sätta sig in i 

konsumentens situation och studera den specifika relationen konsumenten har till varumärket 

(Holmberg, 2004, s. 8). 

 

Många stora kända företag vill att deras varumärke ska sitta djupt i konsumentens medvetande 

och förmedla en positiv känsla. Walter Landor, en varumärkeskonsult som Naomi Klein 
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hänvisar till, menar att ”varumärken skapas i hjärnan” medan produkter skapas i fabriker. 

Hector Liang, tidigare styrelseordförande i United Biscuits har angivit ”Maskiner slits ut. Bilar 

rostar. Folk dör. Men varumärken lever vidare”. Att bygga upp ett starkt varumärke är för 

företagen en kostsam investering. Dock går det inte att undgå att satsningar i 

varumärkesuppbyggnad har blivit en förändringsprocess. (Klein, 2004, ss. 241-243)  

 

Varumärken har sakta men säkert vuxit fram och fått en viktig innebörd för företagen. Det 

gäller inte bara att ha ett varumärke som representerar företaget utan det måste även synas utåt. 

Företagen vill vara konkurrenskraftiga och ”stjärnan på scenen”, de vill till och med vara en del 

av dagens kultur. Företagen blir en del av kulturen genom att synas via reklam, massmedia och 

sponsring. Kulturen ger i sin tur företagens varumärke ett plusvärde. (Klein, 2004, ss. 54-56, 

243)  

 

Ur företagens perspektiv är varumärket en viktig tillgång och en stor konkurrensfördel. Ett 

varumärke som är inarbetat hos konsumenter och som finns i deras medvetande är ett starkt 

varumärke, vilket följaktligen leder till ökad försäljning. (Magnusson & Bertelsen, 2008, ss. 7, 

8) En positiv bild av företaget gör att konsumenter finner varumärket attraktivt och kan 

förväntas utveckla starka band till det. Detta kan medföra att konsumenterna köper dess 

produkter som är förknippade med varumärket även vid prishöjning. (Hupp & Powaga, 2004, s. 

225)  

 

Företag inom bankbranschen erbjuder liknande tjänster med liknande avgifter till sina kunder 

men lyckas ändå skapa ett unikt varumärke och en image som är bekant (Meidan, 2007, s. 

16). Denna studie behandlar två företag inom banksektorn, SEB och Länsförsäkringar 

Södermanland, där likheter och skillnader i hur bankerna värderar sitt varumärke tas upp. 

Därför kommer även en intervju med David Sjöberg, projektledare för mätningar inom bank 

och försäkring på Svenskt Kvalitetsindex, SKI att genomföras. Bankerna som behandlas i 

denna studie beskrivs nedan.  

1.1.1 Företagsbeskrivning  

Stockholms Enskilda Bank startades år 1856 men bytte sedan namn till Skandinaviska 

Enskilda Banken år 1972. Detta gjordes i samband med att banken slogs ihop med 

Skandinaviska Banken (SEB1). Skandinaviska Enskilda Banken, SEB, erbjuder finansiell 

rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. Den börsnoterade banken har även en 
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stark inriktning på ett fullserviceerbjudande till företagskunder och institutioner. SEB är en 

internationell bank som finns i ett flertal länder runtom i världen. (SEB2) Banken har formats 

under ett och ett halvt sekel och skiljer sig från andra nordiska banker på flera sätt, främst 

genom en unik affärsmix och långsiktiga relationer med sina kunder (SEB3). 

Länsförsäkringar Södermanland är ett av de 23 självständiga länsförsäkringsbolag som 

tillsammans äger Länsförsäkringar AB med dotterbolag (Länsförsäkringar Södermanland1). 

Banken grundades år 1846 och har successivt utvecklats. Länsförsäkringar Södermanland är ett 

kundägt försäkringsbolag med bankverksamhet. (Länsförsäkringar Södermanland2)  

Kunder hos Länsförsäkringar Södermanland är alltså delägare och målet är inte att tjäna så 

mycket pengar som möjligt. Istället vill de kunna erbjuda låga premier och hög servicenivå till 

sina kunder. Eventuella överskott betyder att kunderna får återbäring, antingen i form av pengar 

tillbaka eller sänkta premier. (Billig bilförsäkring, 2014) Att det är ett lokalt bolag innebär en 

närhet till kunderna, vilket skapar en nära relation och en enkelhet som är ett av de ledande 

begreppen för verksamheten (Länsförsäkringar Södermanland3).  

1.2 Problemområde 

Den starkaste konkurrensfördelen för många företag idag är varumärket.  Tillgången betyder 

väldigt mycket och företagen investerar mycket i sitt varumärke för att bygga upp det och 

behålla dess ställning. Processen är både kostsam och tidskrävande, varför många företag 

väljer att förvärva ett befintligt varumärke som redan är känt hos konsumenterna för att på så 

sätt kunna få en större kundkrets snabbare. (Magnusson & Bertelsen, 2008, s. 7) 

 

Värdet av förvärvade varumärken anses vara mer tillförlitligt än internt upparbetade 

varumärken. Detta eftersom anskaffningsvärdet kan bestämmas utifrån köpesumman som 

uppstår vid ett förvärv. (Magnusson & Bertelsen, 2008, s. 8) Att värdera ett varumärke vid 

förvärv är inget större problem i redovisningshänseende eftersom den då utgår ifrån 

anskaffningskostnadsprincipen, det vill säga att vid värderingen används marknadsvärdet som 

värderingsprincip. Egna internt upparbetade varumärken är däremot svårare eftersom det inte 

finns någon allmänt accepterad värderingsprincip. (Melin, 1997, ss. 54-55) 

 

En immateriell tillgång definieras som ”en identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk 

form”. Enligt lag ska immateriella anläggningstillgångar inte tas upp i balansräkningen då det 

är svårt att särskilja kostnaderna för själva varumärket från företagets utgifter. (FARs 

Samlingsvolym, 2013, s. 1135) Att sätta en exakt siffra på ett varumärke är svårt och värdet 
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blir därför inte tillförlitligt. Endast vid företagsförvärv får den immateriella 

anläggningstillgången tas upp i balansräkningen. (Smith, 2006, s. 204) Att immateriella 

anläggningstillgångar sällan redovisas leder till en svagare bild över företagets samlade 

tillgångar. Svagheten blir mer framträdande i och med att immateriella anläggningstillgångar 

och varumärken har en alltmer större betydelse för företagen. (Melin, 1997, ss. 53-55) 

Eftersom det ännu inte finns någon allmänt accepterad värderingsprincip av internt 

upparbetade varumärken, finns det många tillvägagångssätt för hur företag värderar sitt 

varumärke. Det grundläggande syftet för värdering av varumärken var att stärka 

balansräkningen. Syftet har dock ändrats då det visats att varumärkesvärderingen är viktigare 

ur andra aspekter. Även om immateriella anläggningstillgångar inte tas upp i balansräkningen 

ger värderingen viktig information som kan kommuniceras externt, till exempel till 

finansanalytiker och aktieägare. Även internt är informationen viktig vid exempelvis förvärv 

eller licensiering av varumärken. (Melin, 1997, s. 54)    

Vid värdering av ett varumärke framkommer det bland annat vilken position företaget har på 

marknaden, hur kundlojaliteten ser ut, vilka attityder konsumenterna har till varumärket, hur 

mycket varumärket bidrar med, hur stor betalningsvilja det finns hos befintliga och potentiella 

konsumenter, vilken roll varumärket har i marknadsandelen etcetera. Kortfattat är mätningen 

av varumärket bra för att kunna få ökad kännedom om både marknaden och konsumenterna 

vilket kan gynna företaget. (Dahlbom & Allergren, 2010, s. 91) 

 

Både Länsförsäkringar Södermanland och SEB är företag med internt upparbetade 

varumärken, vilket betyder att bankerna inte redovisar sitt varumärke som en tillgång i 

balansräkningen. Studien kommer därför fokusera på varumärkesvärdering, men kommer 

även ta upp redovisning av kostnader som är förknippade med varumärket. 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att jämföra två företag inom banksektorn med internt upparbetade 

varumärken genom att studera likheter och skillnader i hur de värderar sitt varumärke. 
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1.4 Frågeställning  

Frågeställningen är strukturerad i en huvudfråga med tre underfrågor. 

Huvudfråga: 

 Vilka likheter och skillnader finns det mellan SEB och Länsförsäkringar Södermanland 

gällande varumärkesvärderingen? 

 

Underfrågor: 

 Vilket tillvägagångssätt används för att samla in relevant information för värderingen? 

 Finns det en generell metod för varumärkesvärdering eller använder sig företag inom 

bankbranschen av olika metoder?  

 Hur redovisas kostnaderna för varumärket i årsredovisningen? 

 

1.5 Målgrupp  

Målgruppen som denna studie riktar sig till är främst personer som arbetar med 

varumärkesvärdering. Men de som har ett redovisningsrelaterat arbete kan också finna det 

intressant att ta del av denna undersökning. Studien riktar sig även till studenter som läser 

ekonomi med inriktning redovisning och som vill få större kunskap inom området. 

 

1.6 Avgränsning 

SEB är en svensk storbank som även finns internationellt. En avgränsning kommer därför att 

göras då studien syftar till att endast titta på hur varumärket värderas i Sverige. 
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2. Metod 

I metodkapitlet görs en presentation av forskningsdesign, metodval, studiens tillvägagångssätt 

samt en förklaring till hur urvalet av respondenter för denna studie har genomförts. Även en 

motivering till val av företag finns i detta kapitel. Vidare presenteras bearbetning och analys 

av insamlad data. Kapitlet avslutas med en genomgång av operationalisering, reliabilitet och 

validitet. 

 

2.1 Forskningsdesign  

Forskningsdesign är en ram för insamling samt analys av data. Designens struktur styr och 

vägleder hur metoden används och hur inhämtad data ska analyseras. (Bryman & Bell, 2011, 

s. 62) För att kunna relatera teorin till empirin finns det begrepp som anger olika sätt 

undersökaren kan arbeta med och dessa är; deduktion, induktion och abduktion (Patel & 

Davidson, 2003, s. 23). Till denna studie har en deduktiv ansats använts, då redan existerande 

teori varit utgångspunkten, se figuren nedan.  

 

 

     Deduktion Induktion  Abduktion 

 

     

    Från teori dras 

    slutsatser om  Från enskilda fall Från enskilda fall  Teorin 

    enskilda fall  formuleras en teori formuleras en   utvecklas 

  preliminär teori 

Denna teori  

testas på 

nya fall 

 

Figur 2.1: Omarbetad version av Relationen mellan teori och verklighet illustrerad av några centrala 

begrepp (Patel & Davidson, 2003, s. 25)  

Verklighet 

Teori Teori Teori 1 Teori 2 
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Deduktiv ansats har använts för att kunna dra slutsatser om hur bankerna värderar sitt 

varumärke utifrån allmänna principer och teorier som finns tillgängliga. Härledning av 

hypoteser som sedan empiriskt prövats i det aktuella fallet har gjorts utifrån den redan 

existerande teorin. Den befintliga teorin har bestämt vilken information som samlats in och 

hur denna information tolkats.   

2.2 Metodval 

Material har bearbetats utifrån den information som samlats in för att kunna besvara de 

frågeställningar som studien tar upp. Metoder som används för bearbetning av information kan 

vara kvalitativa och/eller kvantitativa (Patel & Davidson, 2003, s. 109). Till denna studie har 

kvalitativ metod använts. Detta då en djupare förståelse för hur de två företagen som studien 

behandlar går tillväga vid varumärkesvärderingen eftersträvats. 

 

2.2.1 Kvalitativ metod 

Kvalitativ forskning riktar sig mer till ord än på siffror (Bryman & Bell, 2011, s. 390).  

Syftet med kvalitativ metod är att ge en djupare inblick än en kvantitativ metod. Vid 

bearbetning av den kvalitativa metoden arbetas det oftast med ett textmaterial, exempelvis 

intervjuer, böcker, vetenskapliga artiklar etcetera, för att kunna besvara frågeställningarna. 

(Patel & Davidson, 2003, ss. 118-120) I denna studie har tre intervjuer med personer som är 

kunniga inom det studerade området genomförts, varav en telefonintervju och två intervjuer via 

mail. Dessutom har litteratur, vetenskapliga artiklar och andra dokument som varit relevanta för 

denna studie använts.  

 

2.3 Urval  

Sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval är de två olika typerna av urval som finns 

(Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund, 2010, s. 110). För denna studie har ett icke-

sannolikhetsurval gjorts, där chansen att respondenterna skulle bli utvalda inte kunnat förutses, 

samt att de inte var slumpmässigt utvalda. Utgångspunkten för val av urvalsmetod i denna 

studie har varit undersökningens problem och syfte.  
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Ett exempel på icke-sannolikhetsurval är strategiskt urval. Ett strategiskt urval innebär att 

undersökaren själv gör en bedömning av vilka personer i målpopulationen som ska ingå i 

urvalet.  (Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund, 2010, ss. 114, 130) Respondenter med 

insikt och kunskap inom området som studerats har valts ut för att på så sätt få en djupare 

förståelse. 

 

2.4 Val av företag 

Målet var att finna två företag med internt upparbetade varumärken inom samma bransch. 

Intresset till denna studie låg i att studera två företag från bank– och finansbranschen. Trots att 

företag inom denna bransch erbjuder liknande tjänster till sina kunder lyckas de ändå 

differentiera sig på marknaden och skapa ett varumärke som är skiljer sig från andra. Just 

därför fanns ett intresse att studera likheter och skillnader i varumärkesvärdering för två företag 

inom denna bransch. Ett medvetet val har även gjorts gällande storleken på företagen. Tanken 

var att studien skulle jämföra en storbank med en mindre bank. Därför kontaktades ett antal 

svenska storbanker för att öka chansen till att någon av dessa skulle ha möjlighet att kunna 

delta i studien. SEB var den bank som snabbast kunde ge besked om att kunna delta. Ett 

bekvämlighetsurval gjordes när en mindre bank valdes då en kontakt redan fanns etablerad 

inom Länsförsäkringar Södermanland och på så sätt var det enklare att kontakta företaget. 

 

2.5 Tillvägagångssätt  

I denna studie har kurslitteratur som fanns tillgänglig inom det studerade området använts. 

Litteraturen har hämtats från Mälardalens högskolebibliotek. Litteratur som förekommit under 

tidigare kurser inom ekonomprogrammet har även använts.  

 

Studenter har tillgång till många sökmotorer och databaser via Internet. Informationen via 

Internet är lättillgänglig och finns i en stor mängd. (Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund, 

2010, s. 99) Internet har således varit en av de mest använda sökredskap under studiens gång.  

 

De tekniker som tas upp i en studie kan exempelvis vara enkäter, intervjuer, observationer och 

experiment (Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund, 2010, s. 104). Denna studie har utgått 

ifrån intervjuer via mail med respondenter från respektive bank samt en telefonintervju med en 

respondent från SKI. Intervjutillfällena har gett en möjlighet att samla in empirisk data för att 

enklare kunna ge svar på frågeställningarna i denna studie.  
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Innan kontakten med respondenten för SEB erhölls, togs kontakt via telefon med Fredrik 

Josefsson, driftansvarig för marknadsföring på SEB. Josefsson hänvisade sedan till Nina 

Wahlgren, varumärkeschefen, då han ansåg att Wahlgren kunde tillföra mer kunskap om 

varumärkesvärderingen för SEB. Respondenterna för respektive bank kontaktades först via 

telefon för att förklara studiens syfte. Vid dessa samtal var båda respondenterna positivt 

inställda och intresserade av att delta i undersökningen. På grund av respondenternas tidsbrist 

valdes fortsatt kontakt via mail och därefter skickades intervjufrågor.  

 

Respondenten från SKI kontaktades via telefon och studiens syfte förklarades. I och med att 

respondenten hade tid för en kortare telefonintervju skedde den i samband med detta.  

 

2.5.1 Intervjuteknik 

En intervju är en datainsamlingsteknik som används ofta och som fungerar som ett strukturerat 

samtal med en eller flera respondenter (Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund, 2010, s. 168). 

Intervjuerna till denna studie valdes att genomföras via mailkontakt med respondenterna från 

respektive bank. Intervjufrågorna har därför skickats via mail till respondenterna. På grund av 

respondenternas tidsbrist har någon fysisk intervju inte varit möjlig. Eftersom en fysisk intervju 

aldrig ägde rum kan en intervjusituation inte identifieras. Dock kan intervjufrågorna anses vara 

av semi–strukturerad karaktär då en lista med frågor som skulle ha berörts under intervjun 

gjordes. Följdfrågor kunde ställas om det var något svar som behövde förtydligas eller som 

ansågs kunna utvecklas mer.  

 

Systematiska fel som kan uppstå vid en personlig intervjusituation kan exempelvis vara 

interaktionen mellan respondent och intervjuare. Intervjuaren kan under intervjun skapa fel som 

beror på hur frågorna ställs, tonfallet eller betoningen. Detta gäller även icke– verbala signaler 

som kan påverka respondenten. Intervjuaren kan även uppfatta och tolka respondentens svar 

felaktigt. (Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund, 2010, s. 171) Dessa fel kunde dock 

elimineras då svar på intervjufrågorna erhölls via mail, vilket kan anses vara kvalitetshöjande 

faktorer. Därför har studiens ändrade riktning bedömts vara positiv.   

 

Intervjun som gjordes med respondenten från SKI valdes att genomföras via telefon. Att göra 

en telefonintervju är en insamlingsteknik som är både tids- och kostnadseffektiv (Christensen, 

Engdahl, Grääs, & Haglund, 2010, s. 184). Telefonintervjun gick till som så att intervjuaren 

läste upp förutbestämda frågor som respondenten svarade på. Följdfrågor kunde ställas till 
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respondenten och ordningen på frågorna kunde ändras under tiden som intervjun pågick. Vid 

den första kontakten beskrevs vart intervjuaren ringde ifrån, varför intervjuaren ringde just den 

respondenten samt hur lång tid intervjun skulle ta på ett ungefär. Detta för att få en bra kontakt 

med respondenten.  

 

Telefonintervjun som ägde rum den 20 maj 2014 skedde i samband med att syftet med studien 

förklarades. Respondenten tog sig tid att besvara frågeställningarna och var positivt inställd till 

studien. Efter telefonintervjun med SKI erbjöd sig respondenten att ha fortsatt kontakt via mail 

för att visa en tydligare bild av dennes svar genom en modell, se bilaga 3. Modellen innehöll de 

frågor som SKI ställer vid mätning av kundnöjdhet och kundlojalitet.  

 

2.6 Datainsamling 

Syftet med insamlingen av data har varit att få kännedom om olika mönster för värdering av 

varumärken inom bankbranschen. Till denna studie har både sekundär- och primärdata använts. 

Dokument har samlats in genom intervjuer och skrifter såsom litteratur, vetenskapliga artiklar, 

samt kortlivade dokument, i detta fall webbsidor. 

 

2.6.1 Sekundärdata 

Med sekundärdata menas data som är insamlat sedan tidigare och som är sammanställt i ett 

sammanhang och med ett syfte som skiljer sig från undersökningen, det vill säga information 

som redan finns tillgänglig vid studiens genomförande. Sekundärdata består av extern 

information som är offentlig samt intern information som finns inom organisationerna. 

(Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund, 2010, s. 91) Intern sekundärdata som använts i 

denna studie har samlats in via bankernas egna hemsidor samt deras årsredovisningar. 

Databasen Diva har använts vid inhämtning av andra forskningsarbeten, det vill säga extern 

sekundärdata. Ytterligare information om de metoder och modeller som mäter kundlojalitet och 

kundnöjdhet har hämtats från marknadsundersökningsföretagens hemsidor. Sökord som 

använts har exempelvis varit TNS, EPSI, med flera.  

 

2.6.2 Primärdata  

För att bättre kunna svara på frågeställningarna är insamling av primärdata en bra metod för att 

få in ny data. Detta görs på grund av att den information som redan finns tillgänglig oftast inte 

är tillräcklig för den nya studiens specifika slutresultat. (Christensen, Engdahl, Grääs, & 

Haglund, 2010, s. 103) Insamlingstekniken av primärdata för denna studie har varit intervjuer 
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genom kontakt via mail med respektive bank. Intervjun med SEB har varit med Nina 

Wahlgren, varumärkeschef. Länsförsäkringar Södermanlands kontaktperson har varit Birgit 

Hasselberg, kommunikationschef. Även en telefonintervju genomfördes med David Sjöberg 

som är projektledare för mätningar inom bank och försäkring på SKI. 

2.6.3 Akademiska källor 

Cambridge Journals, Discovery, Emerald samt Google Scholar är databaser som använts 

under studien för att hämta de vetenskapliga artiklar som ansetts vara relevanta för arbetet. 

Sökord som använts har bland andra varit brand, brand valuation, customer loyalty, traded 

companies, relief from royalty method och trademark. 

 

2.7 Operationalisering 

Operationalisering kommer ifrån fysiken. Ordet används vid beskrivning av "operationer" eller 

tillvägagångsätt vid mätning av ett begrepp. I operationaliseringen ingår utformningar av 

begrepp som forskaren är intresserad av. Begreppen enligt Bryman & Bell, är teorins 

byggstenar samt en utgångspunkt för genomförandet vid företagsekonomiska studier. (Bryman 

& Bell, 2011, s. 163) 

 

Intervjufrågor som ställts till respondenterna har varit i syfte att ta reda på hur varumärket 

värderas genom mätningar. Frågorna är framställda för att kunna ge svar på frågeställningarna 

och därmed uppnå syftet med studien. Intervjufrågorna som har ställts till respondenterna för 

SEB och Länsförsäkringar Södermanland finns som bilaga 1. Frågorna ska bidra till att ge en 

ökad förståelse för hur de går tillväga vid varumärkesvärdering och för att kunna ge en tydlig 

bild över skillnader och likheter mellan bankerna. Frågorna ett till tre utformades för att ge en 

allmän bild av respondenterna, för att ta reda på deras position i företaget och vilken kunskap 

samt tidigare erfarenhet personerna har. Frågorna fyra och fem ställdes för att kunna ta del av 

hur bankerna går tillväga vid värdering av varumärket och vilka metoder de använder sig av. 

Frågorna sex och sju är av relevans för att ta reda på hur kostnaderna som är förknippade med 

varumärket redovisas. 

 

Syftet med att intervjua SKI har varit att få en djupare kunskap om hur undersökningar går till 

vid mätning av kundnöjdheten samt kundlojaliteten. Intervjufrågorna som ställdes till 

respondenten finns som bilaga 2. Respondenten från SKI är kunnig inom sitt område och kunde 

besvara alla frågor grundligt utan dröjsmål eller tvekan. Mailkontakt skedde samma dag som 
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telefonintervjun genomfördes för att få exempel på frågor som ställs vid mätning av 

kundnöjdhet och kundlojalitet. Dessa finns som bilaga 3. Frågorna ett och två ställdes för att få 

en allmän bild av respondenten, för att ta reda på position i företaget och vilken kunskap 

respondenten besitter samt tidigare erfarenhet. Frågorna tre och fyra ställdes för att få en 

djupare förståelse för hur deras undersökningar går till samt för att få mer information om 

modellerna som de använder sig av. Fråga fem ställdes för att få en inblick i hur SKI definierar 

standardiserade branschrapporter.  

 

2.8 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet, även kallat tillförlitlighet, handlar om huruvida ett undersökningsresultat skulle bli 

detsamma om genomförandet av undersökningen skulle upprepas, eller om det erhållna 

resultatet är av slumpmässig karaktär. Reliabilitet används främst när forskaren vid en 

kvantitativ undersökning är intresserad av att veta om ett mått är stabilt eller inte. Om ett test 

till exempel skulle ge skilda resultat skulle det kunna vara en anledning att ifrågasätta testets 

utformning och saknar då tilltro. (Bryman & Bell, 2011, ss. 62-63) Den kvalitativa studien 

baseras oftast på data som genereras genom intervjuer. Interaktionen mellan respondent och 

intervjuare uppstår i ett specifikt sammanhang där både tid och rum spelar in. Eftersom 

verkligheten hela tiden förändras är det omöjligt att vid mätning komma fram till ett identiskt 

resultat. Vidare är reliabiliteten kopplad till undersökaren själv då någon annan inte skulle 

kunna analysera resultatet utifrån samma synsätt. (Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund, 

2010, s. 307) Därför har många forskare pekat på att begreppet reliabilitet inte kan tillämpas på 

ett meningsfullt sätt. Vissa ger reliabilitet en annan innebörd och ett förslag om att 

tillförlitlighet kan uppnås på andra sätt. (Lindgren, 2010, s. 44) Eftersom denna studie använder 

sig av en kvalitativ forskningsmetod har reliabilitet kunnat uppnås genom en fullständig 

redogörelse av samtliga faser i forskningsprocessen, samt genom stöd från handledaren och 

kursdeltagare som fungerat som opponenter och granskat arbetet.  

 

Validitet definieras som i vilken utsträckning det som avses att mäta är mätt. Trovärdighet är ett 

begrepp som brukar förknippas med validitet. Med det menas att det tittas på hur väl 

undersökningen överensstämmer med verkligheten. Denna definition kallas ofta för intern 

validitet. Vidare definieras validitet även som graden av generaliserbarhet, vilket kallas för 

extern validitet. (Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund, 2010, s. 308) 

 



13 
 

I en kvalitativ studie är båda dessa begrepp relevanta, men med en annan innebörd än i en 

kvantitativ studie. Intern validitet, det vill säga trovärdigheten, måste alltså diskuteras utifrån 

andra utgångspunkter än hur lyckad mätningen av fenomenet är. I en kvalitativ studie bestäms 

trovärdigheten främst av hur systematiskt insamlings- och analysarbetet varit samt hur tydligt 

och öppet undersökningsprocessen redovisats. Detta kan förklaras med två ord, systematik och 

öppenhet. (Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund, 2010, ss. 308, 309) I denna studie har det 

öppet och tydligt visats engagemang genom att flera olika insamlingstekniker använts, till 

exempel tre semi-strukturerade intervjuer, vetenskapliga artiklar, andra forskningsarbeten med 

mera. Data från några strategiskt utvalda respondenter har varit en stor del att denna kvalitativa 

undersökning. All data som krävts för undersökningen har samlats in för att påvisa de 

underliggande strukturerna och processerna. Detta har uppnåtts genom att noggrant redovisa 

tillvägagångssättet.  

 

Extern validitet, generaliserbarhet, är också ett begrepp som måste diskuteras utifrån andra 

utgångspunkter än hur väl resultaten är statistiskt representativa. Med utgångspunkt från det 

resultat som framkommer i en kvalitativ studie är det fullt möjligt att generalisera. Dock kan 

det inte sägas handla om statistisk generaliserbarhet, det vill säga hur vanligt ett fenomen är 

eller hur ofta det förekommer. Därför är kvalitativ generalisering eller arbetshypotes att föredra 

när det talas om extern validitet. Detta eftersom inga absoluta sanningar eller kvantifieringar 

kan presenteras utifrån den kvalitativa studien. En arbetshypotes är den bästa ”helhetsbilden” 

som finns av ett visst fenomen i nuläget och alltså ingen absolut sanning. (Christensen, 

Engdahl, Grääs, & Haglund, 2010, ss. 308, 309) Vid genomförandet av intervjuundersökningen 

har de variabler som styrt hur bankerna redovisar sitt varumärke kunnat identifieras. På så sätt 

kan resultatet överföras till andra företag med internt upparbetade varumärken än de som 

medverkade i undersökningen, även om resultatet måste justeras till viss del. På grund av att 

denna studie kan uppvisa ett sådant resultat, har en god extern validitet uppnåtts.  
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3. Teoretisk referensram 

I kapitlet teoretisk referensram har teorier och beskrivningar av varumärket, 

varumärkesprojekt samt kundlojalitet tagits upp, vilka är viktiga för studiens syfte. Även 

lagstiftningar som ska följas gällande redovisning för börsnoterade respektive onoterade 

företag behandlas. Vidare har olika modeller och värderingsmetoder samt andra begrepp 

som ansetts vara relevanta redogjorts.  

 

3.1 Varumärket  

Ett varumärke är en värdefull tillgång och förblir det så länge företaget kan tillfredsställa 

konsumenternas behov. Det är viktigt för företag att ha ett starkt varumärke för att vara 

starkare än konkurrenterna. (Murphy, 1988, s. 4)  Många företag drömmer om att få sitt 

varumärke att bli så starkt och ha ett så kraftigt överlevnadsvärde att de kan leva gott på sitt 

varumärke på en global konsumentmarknad. Det finns även företag som istället vill ha sitt 

varumärke närmare konsumententera och vill att varumärket ska knytas till deras identitet, 

exempelvis Apple. (Dahlbom & Allergren, 2010, s. 70) 

Varumärket är en unik symbol med målet att särskilja sina produkter eller tjänster ifrån 

konkurrenternas (Brownlie, 1988, s. 26). Att särskilja varumärket är viktigt för ett företag 

eftersom det förmedlar ett budskap till konsumenterna. (Treffner & David, 2010, ss. 26, 30) 

Starka varumärken kan ha en lång livslängd, till exempel Coca Cola som har funnits 

registrerat i cirka 100 år. Det som gör ett varumärke unikt att det skiljer sig från andra 

tillgångar med tidlös livslängd är kostnaderna. Företag investerar i sitt varumärke genom till 

exempel marknadsföring. Detta gör att kostnaderna för investeringen ökar men leder även till 

ett ökat värde i varumärket. (Treffner & David, 2010, ss. 65-66)  

3.2 Varumärkesprojekt  

Motivet till att starta ett varumärkesprojekt är i regel en större förändring i företagets 

utveckling. Förändringen kan till exempel redan ha skett eller vara på väg att ske. Det kan 

också vara en förändring som är nödvändig eller, från företagets sida, önskvärd. Ett 

varumärkesprojekt kan bedrivas självständigt av företaget eller med hjälp av konsulter. När 

företaget anlitar konsulter görs ett flertal avstämningar och delrapporteringar under tiden som 

projektet pågår. Detta görs exempelvis i form av omvärldsanalys, varumärkesstrategi, 

kommunikationsstrategi och varumärkeskoncept. Ett krav är att varumärkesprojekt ska kunna 

ge resultat som är mätbara. Varumärkesprojekt bör även mätas för att kunna utvärderas. Detta 
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görs både innan projektet dras igång samt när det är avslutat. Vid mätning av varumärket vill 

företaget få reda på hur välkänt det är på marknaden, vilka associationer det ger och hur 

nöjdheten ser ut bland kunderna. Företaget vill också få reda på i hur stor utsträckning 

varumärket attraherar nya kunder på ett enkelt sätt, hur det påverkar betalningsviljan eller 

förmågan att köpa dess produkter och tjänster. Mätningen bör även ge information om hur 

marknaden är uppdelad, hur differentierade erbjudanden från olika aktörer är samt hur 

flyktiga kunderna är. Genom mätning kan företaget få ökad kännedom om både kunderna och 

marknaden, vilket kan leda till en ökad försäljning. (Dahlbom & Allergren, 2010, ss. 82-83, 

90-91) Figuren nedan visar vilken funktion varumärket har. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1: Varumärkets funktion (Dahlbom & Allergren, 2010, s. 89) 

 

Det finns olika metoder för hur ett varumärke kan värderas. När ett företag värderar sitt 

varumärke ligger fokus på att ta reda på det verkliga värdet. (Blackett, 1993, s. 29) 

Grundläggande för värdering av immateriella anläggningstillgångar är att först identifiera 

dem. Ju tydligare bild av de immateriella anläggningstillgångarna desto lättare är det att hitta 

en lämplig värderingsmetod som kan tillämpas. Det slutliga målet för varumärkesvärderingen 

är att få ett värde som bäst representerar den immateriella anläggningstillgången eftersom det 

påverkar företagets resultat. (Green, 2004, s. 247)  
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3.3 Kundlojalitet 

Definitionen av kundlojalitet tar fasta på kundens lojalitet till ett varumärke, så kallad ”brand 

loyalty” (Söderlund, 2001, s. 28). Kundlojalitet innebär alltså villighet att fortsätta handla i en 

viss butik eller köpa ett visst varumärke (Holmberg, 2004, s. 8). För att kunden ska bli lojal 

behöver företaget göra kunden nöjd. Kundlojalitet riktas alltid mot något slags objekt. Dessa 

objekt kan till exempel vara en butik, ett varumärke, en leverantör, andra människor etcetera. 

(Söderlund, 2001, ss. 59, 83) 

Vad konsumenterna tycker och hur de känner för varumärket gör att de håller igång framtida 

efterfrågan. Ingen efterfrågan innebär inga intäkter, ingen vinst och ingen avkastning på 

investeringen. (Hupp & Powaga, 2004, s. 226) Ett varumärke ska bidra till att skapa värde för 

konsumenterna för att på så sätt påverka dem i beslutsprocessen. Företaget bör skapa ett 

mervärde för sina konsumenter på ett unikt och attraktivt sätt för att på bästa sätt fylla deras 

behov och önskningar. (Melin, 1997, s. 39)  

 

Kundnöjdhet och kundlojalitet har blivit mycket viktiga begrepp i modern förvaltning. 

Mycket fokus ligger därför på att etablera giltiga och tillförlitliga modeller för att uppskatta 

kundens tillfredsställelse och kundlojaliteten. Ett antal modeller har föreslagits, varav det 

Europeiska nätverket EPSI Rating är en av de som har accepterats som goda lösningar. 

(Skowron & Kristense, 2011, ss. 480, 484-485) 

3.4 EPSI Rating  

Forskningsarbetet om Extended Performance Satisfaction Index (EPSI) startades som ett 

projekt i mitten av 1990-talet på ett antal Europeiska handelshögskolor och andra akademiska 

institutioner (EPSI Rating). År 1999 framtogs en gemensam europeisk modell för att forma 

och mäta kundnöjdhet samt kundlojalitet vilken kom att heta Europeiska effektivitetsindex 

EPSI. Baserat på resultaten av en studie som infördes av EU-kommissionen under 1998-99 

infördes formellt EPSI under namnet Extended Performance Satisfaction Index år 2001. 

(Skowron & Kristense, 2011) 

 

EPSI har blivit ett godkänt system för Europeiska organisationer som omfattar kund- och 

medarbetarnöjdhet. EPSI hjälper idag både nationella och internationella företag med att 

jämföra sig själva inom och utanför sin egen industri samt för att förbättra sina resultat i en 

rad olika synpunkter. Syftet med detta är att företaget ska uppfattas som prioriterad partner 

med kunder, medarbetarna och andra intressenter. Varje organisation ska lyssna på sina 
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intressenter och därför är EPSI:s kärnkompetens att samla in, analysera och sprida 

information om hur en organisation uppfattas av sina intressenter. EPSI kan förse företaget 

med tillförlitliga uppgifter för att effektivt hantera relationer med intressenter regelbundet. 

(EPSI Rating) 

3.5 TNS Sifo 

TNS Sifo är det ledande marknadsundersökningsföretaget i Sverige och utgör den svenska 

grenen av det globala marknadsundersökningsföretaget TNS (TNS Sifo1). De hjälper banker 

och andra finansiella organisationer med att stärka sina varumärken och ta fram 

beslutsunderlag för produktutveckling samt utveckling av marknadsföringen. Deras 

uppdragsgivare inom den finansiella sektorn erbjuds marknadsundersökningar och insikter 

inom områden som segmentering, varumärkespositionering, kommunikation, 

produktutveckling, prissättning, prognoser och intressentgruppsmätningar. (TNS Sifo2) 

Emotioner är de största drivkrafterna bakom det mänskliga beteendet enligt TNS Sifo och 

därför behövs en stark emotionell laddning för att ha ett framgångsrikt och lönsamt 

varumärke. NeedScope är med i varje steg i marknadsföringsprocessen genom att bidra till en 

systematisk förståelse av emotionella drivkrafter på ett sätt som traditionella undersökningar 

inte kan. (TNS Sifo3) 

3.5.1 NeedScope 

NeedScope har använts av uppdragsgivare i över 3000 projekt i över 70 länder och är världens 

ledande modell samt system för "motivational research". NeedScope är till för att 

hjälpa marknadsförare bygga varumärken som är lönsamma genom att systematiskt integrera 

emotioner, personlighet och känsla i varumärkesarbete och produktutveckling. De använder 

sig av en projektiv intervjuteknik som är unik och validerad. Denna teknik tar sig 

igenom rationaliseringar hos respondenterna och visar de verkliga drivkrafterna bakom val av 

märken. NeedScope gör en beskrivning av företagets position, styrkor, svagheter och 

möjligheter i förhållande till konkurrenterna och konsumenternas behov på marknaden. 

Resultaten redovisas grafiskt och lättöverskådligt i en universell analysplattform, att jämföra 

olika produktkategorier och marknader förenklas på så sätt. (TNS Sifo3) 

3.6 Brand Finance  

Brand Finance är världens ledande konsulttjänst för varumärkesvärdering. Brand Finance 

grundades 1996 och har utfört tusentals värderingar av varumärken och immateriella 

anläggningstillgångar som varit miljarder dollar värda. Brand Finance har huvudkontor i 
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London och har ett nätverk av flera internationella kontor. Brand Finance hjälper företag att 

maximera sitt värde genom en effektiv hantering av deras varumärken samt andra 

immateriella anläggningstillgångar. De har tjänster som stödjer en mängd olika affärsbehov, 

däribland tekniska värderingar för redovisning, skatt och juridiska ändamål. (Brand Finance) 

Brand Finance beräknar varumärkets värde med hjälp av en metod som kallas Relief from 

royalty där värdet som ett företag är villig att betala för att licensiera sitt varumärke bestäms. 

Detta ger en uppskattning av framtida intäkter som kan hänföras till ett varumärke. 

(Brandirectory1) 

3.7 Relief from royalty method  

På grund av att det saknas en allmänt accepterad värderingsprincip finns det flera olika sätt för 

att beräkna värdet (Melin, 1997, s. 54). En metod kan exempelvis vara relief from royalty 

(Magnusson & Bertelsen, 2008, s. 39) Relief from royalty method bygger på att ett 

varumärkesföretag som äger varumärket licensierar det till ett rörelsedrivande bolag 

(Brandirectory2). Information söks i offentliga databaser för att hitta jämförande royaltysatser 

(Magnusson & Bertelsen, 2008, s. 39) Royaltysats är uttrycket för det nominella priset som 

betalas av rörelsedrivandebolaget till varumärkesföretaget (Brandirectory2). 

 

3.8 Net Promoter Score (NPS) 

NPS är en snabbt framväxande metod som främst fokuserar på kundlojalitet. NPS-

programmen ger tydlig fokus på insatser och utveckling som bidrar till en ökad kundlojalitet. 

(MarketDirection) NPS bygger på det grundläggande perspektivet där företagets kunder delas 

in. Kunderna delas in i tre kategorier: initiativtagare, passiva och kritiker (Net Promoter, 

2014).  Företaget kan spåra dessa grupper och få ett tydligt mått på företagets resultat genom 

kundernas ögon. (Kristen & Eskildsen, 2013, s. 202) 

3.9 Börsnoterade företag 

Sedan år 2005 har det fastställts att samtliga börsnoterade företag i Sverige ska redovisa enligt 

de internationella standarder som upprättats av International Accounting Standard Boards och 

som även accepterats av EU. Dessa standarder har förkortats till IAS (International 

Accounting Standards) och IFRS (International Financial Reporting Standards). Alla EU- 

länder ska hålla sig till samma standarder. Syftet är att göra det mer överskådligt och på så 

sätt lättare kunna jämföra redovisningen mellan olika företag. (Magnusson & Bertelsen, 2008, 

s. 7)  
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Varumärket uppfattas idag som en del av företagets identitet och bör uttryckas som sådan. Att 

arbeta mot företagets vision, affärsidé, strategi, identitet och image gäller för alla inom 

företaget.  Det är även viktigt för företag att ha en stabil identitet som får konsumenterna att 

känna tillit och trygghet samtidigt som de bör kunna förändras och utvecklas till det bättre 

efter konsumenternas behov. Detta blir dock svårt när företag kommer in på börsmarknaden. 

Företag inom börsmarknaden tenderar att hamna i den så kallade kvartalsekonomin, det vill 

säga att de vill dominera marknaden genom stigande siffror. (Dahlbom & Allergren, 2010, ss. 

71-72) 

3.10 Onoterade företag 

Ett onoterat företag definieras som ett företag vars aktier inte finns för köp och sälj på 

börsmarknaden (Olistat.se). För alla större onoterade företag, aktiebolag och ekonomiska 

föreningar gäller tillämpning av K3-regelverk (FARs Samlingsvolym, 2013, s. 525). Vid 

värdering av internt upparbetade varumärken ska företag, enligt K3, använda sig av antingen en 

kostnadsföringsmodell eller en aktiveringsmodell (Thomasson, 2011, s. 32). Den valda 

modellen ska användas konsekvent och på samtliga internt upparbetade immateriella 

anläggningstillgångar (Pautsch, 2012, s. 38). 

 

Värdet av en internt upparbetad tillgång baseras på alla utgifter som direkt kan hänföras till 

den, det vill säga utgifter som krävts för skapandet, framställningen och färdigställandet av 

tillgången. Då tillgångens värde inte anses spegla resultatet och inte heller en uppskattning av 

framtida fördelar är utvecklingskostnader som är hänförliga en tillgång mer tillförlitliga vid en 

värdering. Företaget kan få reda på vilka utgifter som kan hänföras till en viss tillgång genom 

att hämta information ur sitt eget ekonomiska system. De poster som kan uppmärksammas av 

företaget är till exempel löner och andra hänförliga utgifter såsom licenser, upphovsrätter eller 

utveckling av programvara. Det finns två värderingsprinciper företag kan tillämpa vid utgifter 

för internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar, kostnadsföringsmodellen och 

aktiveringsmodellen. När ett företag valt princip ska modellen tillämpas konsekvent. Väljer 

företaget kostnadsföringsmodellen ska utvecklingskostnaderna kostnadsföras, vilket innebär att 

samtliga kostnader kostnadsförs. Om företaget istället väljer aktiveringsmodellen ska kostnader 

aktiveras, vilket innebär att samtliga kostnader som kan hänföras till forskningsfasen 

kostnadsförs och samtliga kostnader som kan hänföras till utvecklingsfasen aktiveras. (FARs 

Samlingsvolym, 2013, ss. 1136-1138)  
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3.10.1 Kostnadsföringsmodell 

Kostnadsföringsmodellen innebär att alla utgifter som avses vara framtagande redovisas som 

kostnader när de uppstår. Används kostnadsföringsmodellen får den internt upparbetade 

immateriella anläggningstillgången inte skrivas upp. (FARs Samlingsvolym, 2013, s. 1137) 

 

3.10.2 Aktiveringsmodell 

För aktiveringsmodellen antas upparbetningen ske i separata arbeten eller projekt 

(Thomasson, 2011, s. 32). De företag som använder aktiveringsmodellen ska dela upp arbetet 

i en forsknings- och utvecklingsfas. Forskningsfasen särskiljs från utvecklingsfasen. Ingår 

forskningsfasen, ska utgifterna i det här fallet omkostnadsföras. Samtliga utgifter som uppstår 

under utvecklingsfasen ska aktiveras när fastställda förutsättningar är uppfyllda. (FARs 

Samlingsvolym, 2013, s. 1137)  

3.11 Total cost of operations  

Total cost of operations definieras som summan av utgifter periodvis, vanligtvis ett år, och 

mäts vid någon tidpunkt under denna period. Utgifterna avser underhåll av affärssystem, 

tillgångar och stödjande resurser/tjänster. Dessa inkluderar hårdvara, programvarulicens, 

media underhåll, uppgradering arvoden, löner till IT-personal, fortbildning för personal, 

konsultavgifter, skyddsövningar samt underhåll, etcetera. Samtliga utgifter är av 

"återkommande natur”, icke - avskrivningsbara, och kan hänföras till ERP. (IGI Global) 

Enterprise Resource Planning, ERP, är en programvara för företagsprocesshantering. ERP 

integrerar alla aspekter av en operation, bland annat produktplanering, utveckling, 

tillverkningsprocesser, försäljning och marknadsföring. (Webopedia) 
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4. Empiri 

Empirikapitlet inleds med en kort presentation av bankbranschen för att sedan redovisa en 

sammanfattning av den information som erhållits från de kvalitativa intervjuer som 

genomförts med respektive bank samt SKI. 

  

4.1 Bankbranschen 

Värdeutvecklingen av marknadsföring för banker har ökat under senare år (Revell, 2007, s. 5). 

Det finns två orsaker till att bankerna marknadsför sig. Precis som för de flesta företag är det 

antingen för att växa till sig på marknaden eller för att vara konkurrenskraftiga. Hur bankerna 

marknadsför sig själva grundas i deras mål, till exempel vilken målgrupp de vill nå, vilken 

image de vill ha och vilket syftet är med verksamheten. Mindre banker som har färre resurser 

brukar inte satsa lika hårt på marknadsföring på grund av att det är en riskabel investering och 

det finns en risk att marknaden kan kollapsa. (Meidan, 2007, ss. 3-4, 6) 

Banker klassas som förtroendeföretag, det vill säga att det är viktigt för kunder att känna 

förtroende till sin bank. Oftast har kunderna större förtroende till sin egen bank än till andra 

banker som finns på marknaden. Hur en kund väljer bank påverkas av varumärke och image, 

men även av personer i ens omgivning. Är exempelvis föräldrarna kunder hos en bank är det 

en stor sannolikhet att också barnen väljer banken och håller sig lojala till den. Även 

marknadsföring, som en del av samhället, kan påverka valet av bank. Har banken en stark 

marknadsföring och ofta syns i Tv-reklam kan detta påverka individen och vara avgörande för 

vilken bank den väljer i slutändan. (Sjöberg, 2014) 

4.2 SEB  

SEB har sitt huvudkontor i Stockholm. SEB har 16 000 anställda och betjänar 2 900 stora 

företag och institutioner, 400 000 små och medelstora företag samt fyra miljoner 

privatpersoner med rådgivning och banktjänster (SEB4). Förutom att upprätta 

årsredovisningar publicerar de även delårsrapporter. SEB:s omsättning var drygt 41,5 

miljarder kronor enligt årsredovisningen 2013 (SEB, 2014, s. 68). 

4.2.1 Intervju – Nina Wahlgren 

Nina Wahlgren är varumärkeschef på SEB och arbetar på huvudkontoret i Stockholm. Hon 

har en civilekonomutbildning från Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare har Nina 
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Wahlgren bland annat arbetat inom försäljning på Tetra Pak och haft diverse 

marknadspositioner på SAS.  

Värderingsmetoden SEB arbetar utefter och siffrorna som de studerar är hämtade från Brand 

Finance, och är i grunden en ”relief from royalty” modell. Kundundersökningen köper de från 

undersökningsföretag, främst från TNS Sifo men även från andra aktörer. TNS Sifo gör 

varumärkes- och attitydmätningar som SEB sedan använder sig utav. 

SEB får kännedom om hur konsumenterna uppfattar varumärket genom dessa 

kundundersökningar. Kundundersökningarna görs med jämna mellanrum, var tredje till fjärde 

år, skriver Wahlgren. SEB arbetar med en modell som heter NeedScope. Modellen är en av 

TNS Sifo:s produkter och går igenom alla marknader och segment som är av högst relevans för 

dem. Den publika siffran som publiceras av Brand Finance används sedan för internt strategiskt 

bruk.  

Utöver dessa mätningar arbetar SEB med sedvanliga mätningar såsom kundnöjdhet och NPS 

etcetera, där den allmänna nöjdheten mäts istället för uppfattningen om just varumärket. 

Kunderna uppfattar SEB som ett professionellt och komponent varumärke, som en 

företagsbank och betrodd partner.  

Det som varumärket SEB står för är att de vill vara relationsbanken i sin del av världen, enligt 

Wahlgren. Hon menar att de vill vara kända för sin kompetens och att de alltid står på 

kundens sida i vått och torrt, som en betrodd partner. Det är inte vad SEB erbjuder säger 

Wahlgren, utan vilka de är och hur de klarar av att leva upp till kundernas förväntningar som 

kommer att differentiera företaget i slutändan. 

För att skilja kostnaderna för varumärket från övriga kostnader i företaget skiljs de rena 

utvecklingskostnaderna samt delar av marknadsföringskostnaderna ut i form av separata 

avdelningar. Men mycket annat som investeras sker i löpande form, och är en del av övriga 

kostnader. Kostnader som är förknippade med varumärket är utvecklingskostnader i form av 

strategiska plattformar och identitetsutveckling, till exempel research, marknadsföring, 

kommunikation, staff training, interiör design och digital design. Övriga kostnader 

särredovisas alltså inte, utan är en del av en generell ”cost of operations”, en försvinnande 

liten del av kostnaderna, skriver Wahlgren.  
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4.3 Länsförsäkringar Södermanland 

Länsförsäkringar Södermanland har idag 100 000 kunder och cirka 140 medarbetare med fyra 

kontor som finns i Eskilstuna, Katrineholm, Nyköping och Strängnäs. Länsförsäkringar 

Södermanland är bank, försäkringsbolag och fastighetsförmedling som erbjuder produkter samt 

tjänster inom dessa områden. Deras kundfokus ligger hos privatpersoner och lantbruksföretag. 

(Länsförsäkringar Södermanland2) Enligt årsredovisningen för 2013 uppgick omsättningen för 

moderbolaget Länsförsäkringar AB till drygt 472,2 miljoner kronor. (ISSUU, 2014, s. 17) 

4.3.1 Intervju - Birgit Hasselberg 

Birgit Hasselberg är kommunikationschef på Länsförsäkringar Södermanland och arbetar idag på 

huvudkontoret i Nyköping. Hon är utbildad till ekonom men har under årens lopp också haft 

ständig kompetensutveckling, som till exempel projektledarutbildning, ledarskapsutbildningar, 

IT-utbildningar etcetera. Hon har tidigare arbetat inom resebranschen, haft olika arbetsuppgifter 

som ekonomiansvarig på en ekonomiavdelning, haft eget företag inom 

organisation/verksamhetsutveckling samt varit VD-assistent och projektledare.  

Länsförsäkringar Södermanland värderar sitt varumärke efter den så kallade 

kostnadsföringsmodellen. De använder kostnadsföringsmodellen eftersom det är svårt att 

värdera varumärket löpande. Om ett värde hade tagits upp i balansräkningen skulle det 

behöva verifieras årligen för att fastställa att inget nedskrivningsbehov föreligger. Eftersom en 

stor del av utgifterna för att bygga ett varumärke är internt genererade skulle det också, utifrån 

nuvarande redovisningsregler, vara svårt att motivera en redovisning i balansräkningen. 

Länsförsäkringar Södermanland har också tillräcklig finansiell styrka för att kunna ta 

kostnaderna direkt i resultaträkningen, menar Hasselberg. 

Varumärket redovisas som marknadsföringskostnader, men det är naturligtvis svårt att dra en 

skiljelinje mellan försäljningsmarknadsföring och mer långsiktig marknadsföring av 

verksamheten, menar Hasselberg. Andra utgifter i företaget redovisas som kostnader både lokalt 

och gruppgemensamt, till exempel varumärkeskommunikation och köpt media. Det Hasselberg 

menar är att de inte särredovisar detta utan kostnaderna redovisas som olika typer av 

marknadsföring, såsom reklam och PR. Köpt media kan som ett exempel vara annonser som 

Länsförsäkringar Södermanland själva väljer att köpa plats för i media. Förtjänad media kan 

exempelvis vara artiklar där media skriver om de eller artiklar som media skriver utifrån 

Länsförsäkringar Södermanlands skickade pressmeddelanden.  
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Kundlojalitet är viktigt för Länsförsäkringar Södermanland. De gör löpande mätningar på 

detta och har flera källor för att samla in data. Punkterna nedan är några exempel på dem 

källor som Hasselberg upplyser om: 

 Löpande varumärkestracking där 125 personer i veckan intervjuas gällande till exempel 

kännedom, reklamerinran, anseende och rekommendationsbenägenhet. 

 Bevakning av vad som sägs om Länsförsäkringar Södermanland i traditionella och 

sociala medier.  

 Google Analytics-data från Länsförsäkringar Södermanlands sajt gällande 

besöksfrekvens, köpbeteende med mera.  

Hasselberg poängterar att löpande mätningar sköts för samtliga 23 länsförsäkringsbolag av 

deras gemensamma utvecklingsbolag Länsförsäkringar AB. Länsförsäkringar Södermanland 

kan kontinuerligt få reda på konsumentbeteende via sin egen hemsida. Länsförsäkringar 

Södermanland använder sig av SKI för att få fram resultaten från externa aktörernas 

mätningar, som också är ett mycket viktigt underlag för analys av kundnöjdheten. SKI 

genomför regelbundet mätningar av kundnöjdhet i näringslivet och offentlig sektor. SKI ingår 

i det Europeiska nätverket EPSI Rating.  

Enligt Hasselberg uppfattas varumärket som trovärdigt, vilket gör att kunderna känner 

trygghet och ser relationen som långsiktig. Att Länsförsäkringar Södermanland ägs av sina 

kunder skapar en speciell relation. De styrs inte av kortsiktiga aktieägare, vilket reflekteras i 

att de har kunden i fokus.  

Hasselberg framhäver att värdet i varumärket är starkt och viktigt för dem, och att 

Länsförsäkringar Södermanland har nöjda kunder får de bekräftat genom utmärkelser av olika 

slag. De har exempelvis fått utmärkelser från SKI för mest nöjda bolånekunder och mest 

nöjda kunder inom sakförsäkring. Länsförsäkringar Södermanland har varit i topp i branschen 

för finansiella tjänster för sjätte året i rad, enligt Nordic brand Academy anseendebarometern 

skriver Hasselberg.  

Hasselberg anser att varumärket är så mycket mer än en slogan eller en symbol och att det 

handlar om vad de gör i varje kundmöte varje dag och hur de gör det. Det som gör 

Länsförsäkringar Södermanland unika är att de är kundnära och kundägda, vilket gör att de 

skiljer sig från många andra konkurrenter.  
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4.4 Svenskt Kvalitetsindex (SKI) 

Svenskt kvalitetsindex är ett system som samlar in, analyserar och sprider information om 

kundernas upplevelse av leverantörer, produkter och tjänster. De resultat som är centrala är 

kundlojalitet och kundnöjdhet. Aspekter som påverkar kundlojalitet och kundnöjdhet studeras 

genom en modellansats både när det gäller nivåer och vad som är av väsentlighet för att få och 

bibehålla nöjda kunder. Dessa uppgifter är viktiga för enskilda företag vid till exempel 

jämförelser med andra leverantörer och för prioritering av kvalitetsåtgärder, men även för 

placerare. (SKI) 

 

Resultaten görs allmänt tillgängliga för att kunna jämföras på bransch- och samhällsnivå inom 

Sverige men också internationellt. Detaljerade resultat tas fram per bransch, bland annat 

genom standardiserade branschrapporter. Företag inom respektive bransch får dessa rapporter 

tillgängliga. Utöver standardiserade branschredovisningar finns även chans till att använda 

den omfattande mikrodatabasen för att få tag på analyser och sammanställningar som är mer 

anpassade. I undersökningarna utförda av SKI studeras tre aspekter som är av värde och som 

inte redovisas i balansräkningen. Dessa aspekter är; vilka är de externa kundernas värdering 

av företaget, vilka är de anställdas värderingar om företaget samt hur det ser ut ur ett 

samhällsperspektiv. (SKI) 

4.4.1 Intervju med David Sjöberg 

David Sjöberg är projektledare för mätningar inom bank och försäkring på SKI. Han har en 

kandidatexamen i nationalekonomi med inriktning statsvetenskap och matematik.  

De datainsamlingar som görs vid undersökningar är via intervjuer som sker över telefon. 

Medarbetarna på SKI har en modell med frågor som de utgår ifrån vid intervjutillfällena. 

Sjöberg berättar även att ett slumpmässigt urval av respondenter görs från Sveriges 

befolkning och bara de företagen med tillräckligt stor marknadsandel kommer med i det 

slumpmässiga urvalet. Små banker kommer inte med. 

SKI gör standardiserade branschrapporter, vilket innebär att de gör olika rapporter efter typ av 

företag, till exempel alla inom bankbranschen för sig. Alla uppdragsgivare inom samma 

bransch får se information om varandra, bland annat om vilken bank som är bäst rankad i 

kundnöjdhet och hur utvecklingen för varje aspekt ser ut för de olika aktörerna. 

Vid kundundersökningar använder sig SKI av en modellansats med två aspekter. Modellen 

mäter då kundnöjdhet samt kundlojalitet som index publika siffror och består av tre frågor vid 
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varje aspekt. De två modellerna visas i bilaga 3. Frågorna som ställs är till för att bedöma 

kundnöjdheten och lojaliteten. Vikten av frågorna är till för att förklaringsgraden ska bli så 

hög som möjligt. SKI ställer även frågor kring olika aspekter vid deras undersökning utifrån 

en modell inom bankbranschen för att få en bild av banken som undersöks. Det ställs ungefär 

fem frågor kring varje aspekt. Aspekterna handlar om varumärket, om dess image och hur det 

uppfattas. Ett exempel på en fråga som ställs till kunder är; ” Hur upplever du allmänheten; 

Vad tror du allmänheten har för uppfattning om Länsförsäkringar vad gäller personalens 

kompetens?” 

 

Vidare ställs frågor om aspekterna, vad kunden har för bild av banken, vilka förväntningar 

kunden har etcetera. Dessa två aspekter ställs för att se hur kunderna upplever bankerna för att 

kunna jämföra med deras förväntningar. Sedan följer frågor om aspekternas produktkvalitet, 

service samt prisvärde. Sjöberg betonar att när det gäller frågor kring prisvärdhet ställs inte 

frågan om kunderna anser att de betalar ett för högt pris, utan snarare formuleras frågorna om 

de får den service de betalar för. Sjöberg menar att svaren på dessa frågor speglar den värld 

kunderna lever i, vilka uppfattningarna är om varumärket i media och i samhället samt 

världen runtom.  

Efter att ha ställt dessa frågor tar de sedan fram en sammanställning av varje aspekt, hur 

mycket den aspekten påverkar kundnöjdheten som till exempel image samt vilka förbättringar 

som kan göras för respektive företag. Den upplevda känslan kunden har av produkten eller 

tjänsten är till för att förklara varför nöjdheten är som den är, inte för att på något sätt påverka 

kundernas nöjdhet eller lojalitet. 
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras det empiriska materialet som tagits fram för att kunna koppla det 

till den teoretiska referensramen. En jämförelse kommer att göras utifrån de svar som 

erhållits från studiens utvalda respondenter.  

 

För att kunna ta reda på hur pass starkt varumärket är utifrån kundlojalitet, arbetar både SEB 

och Länsförsäkringar Södermanland med externa aktörers mätningar för att sedan själva 

bearbeta och analysera de inhämtade siffrorna. De inleder så kallade varumärkesprojekt för att 

bland annat ta reda på kundlojaliteten genom att anlita konsulter som gör 

kundundersökningar. Kundundersökningar är viktigt för båda bankerna och kontinuerliga 

undersökningar görs även kring hur deras varumärken uppfattas samt hur nöjda deras kunder 

är. 

SEB inhämtar siffror som de får från Brand Finance, världens ledande konsulttjänst för 

varumärkesvärdering. Brand Finance beräknar dessa värden utifrån Relief from Royalty 

modellen. SEB köper främst kundundersökningar från TNS Sifo och använder deras 

varumärkes- och attitydmätningar. Mätningen ligger i hur kundnöjdheten ser ut snarare än 

mätning kring uppfattning om just varumärket. SEB vill att deras varumärke ska vara en del 

av marknaden i världen. De vill vara kända för sin kompentens samtidigt som de vill vara 

kända för att alltid stå på kundernas sida som en betrodd partner.  

När det gäller uppfattningen av varumärket arbetar SEB med en modell som heter 

NeedScope, som är en av TNS Sifo:s produkter. NeedScope hjälper marknadsförare att bygga 

upp varumärken som är lönsamma genom att bidra till en systematisk förståelse av emotioner, 

personlighet och känsla i varumärkesarbete och produktutveckling. Detta då emotioner och 

känsla är de största drivkrafterna bakom det mänskliga beteendet enligt TNS Sifo. NeedScope 

använder sig av en unik intervjuteknik som tar sig igenom rationaliseringar hos 

respondenterna och visar de verkliga drivkrafterna bakom val av märken. I förhållande till 

konkurrenterna och konsumenternas behov på marknaden görs en beskrivning av företagets 

position, styrkor, svagheter och möjligheter. Dessa resultat redovisas sedan grafiskt och 

lättöverskådligt i en universell analysplattform. På så sätt kan en jämförelse göras mellan 

olika produktkategorier och marknader. SEB arbetar även med sedvanliga mätningar såsom 

kundnöjdhet och NPS etcetera, där den allmänna nöjdheten mäts istället för uppfattningen om 

just varumärket. 
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Kundlojalitet är även en viktig aspekt för Länsförsäkringar Södermanland. Därför gör de 

löpande mätningar på detta och för att samla in data från flera källor. Länsförsäkringar 

Södermanland får kontinuerligt reda på konsumentbeteende via deras hemsida. De tar även 

hjälp av SKI för mätningar av kundlojalitet och kundnöjdhet. Dessa mätningar är mycket 

viktiga för underlag och analys. SKI är ett system som samlar in data, analyserar samt sprider 

information om kundernas upplevelse av leverantörer, produkter och tjänster. Centrala resultat 

är kundnöjdhet samt kundlojalitet och genom en modellansats studeras de aspekter som 

påverkar dessa. SKI studerar tre värdefulla aspekter som inte redovisas i balansräkningen i 

deras undersökningar. Dessa aspekter är de externa kundernas värdering av företaget och även 

de anställdas, samt hur det ser ut ur ett samhällsperspektiv. Vid undersökning av företag inom 

bankbranschen ställer SKI även frågor kring olika aspekter utifrån en modell. Det ställs 

ungefär fem frågor kring varje aspekt, vilket handlar om hur varumärket, image samt hur det 

uppfattas. Gemensamt för företag inom bankbranschen är att de vill att kunderna ska ha 

förtroende för dem. Det är även viktigt för bankerna att deras kunder känner trygghet. 

Att få sitt varumärke att bli så starkt och ha ett så kraftigt överlevnadsvärde på en global 

konsumentmarknad är något som många företag drömmer om. Sen finns det även företag som 

istället vill ha sitt varumärke närmare sina kunder, det vill säga att kunderna ska känna en 

stark koppling och förknippa det med sin identitet. Där kan det tänkas att SEB uppnår båda 

dessa mål. SEB är en internationell bank som finns i ett flertal länder runtom i världen och har 

formats under ett och ett halvt sekel. Att de vill vara kända för sin kompetens samt vara en 

betrodd partner som står vid kundens sida i vått och torrt anger hur de vill att deras kunder ska 

uppfatta varumärket. Konsumenterna gör automatiska associationer när de ser ett varumärke. 

Därför är det viktigt att företag har ett starkt varumärke som förmedlar det budskapet som de 

vill att kunderna ska associera det med. Hur ett företag väljer att kommunicera sitt varumärke 

genom marknadsföring stärker relationen med den målgrupp som har samma värderingar som 

företaget.  SEB har alltså lyckats förmedla en känsla som passar kundernas livsstil och 

värderingar.  

För Länsförsäkringar Södermanland är det viktigt att finnas nära kunderna, vilket gör att deras 

varumärke uppfattas som trovärdigt och där kunden står i centrum. De vill ha en långsiktig 

relation med sina kunder och att de ska kunna känna en trygghet. Det som gör att 

Länsförsäkringar Södermanland har en speciell relation till kunderna är att företaget ägs av 

dem. Till skillnad från SEB styrs de inte av kortsiktiga aktieägare, vilket betyder att de har 
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större kundfokus. Det är betydelsefullt för Länsförsäkringar Södermanland hur de varje dag 

bemöter sina kunder, vad de gör i varje kundmöte och hur företaget behärskar dessa möten. 

Detta tyder på att de prioriterar service högt och att de vill skapa en positiv känsla hos sina 

kunder. Många gånger glöms det bort vad en person har sagt eller gjort vid ett tillfälle, men 

hur den fick en att känna sig, det är just det som kunden kommer ihåg. 

 

Hur bankerna marknadsför sig själva grundas alltså i deras mål, som till exempel vilken 

målgrupp de vill nå, vilken image de vill ha och vilket syfte banken har. Då mindre banker 

oftast har mindre resurser brukar de inte satsa lika hårt på marknadsföring på grund av det är 

en investering som innebär risker och det finns en risk att marknaden kan kollapsa. Styrka i 

resurser kan ses genom att titta på omsättning. Här kan det konstateras att storbanken SEB 

med en omsättning på drygt 41,5 miljarder kronor enligt årsredovisningen 2013 har betydligt 

mer resurser, vilket kan jämföras med Länsförsäkringar AB som hade en omsättning på drygt 

472,2 miljoner kronor samma år. Alltså har SEB bättre förutsättningar för att kunna 

kommunicera sitt varumärke än Länsförsäkringar Södermanland. 

 

Företag inom bankbranschen erbjuder liknande tjänster med liknande avgifter till sina kunder. 

Trots det lyckas de ändå skapa ett unikt varumärke och en image som är bekant, vilket visar 

på hur själva produkterna tappat värde och att varumärken spelar en större roll i dagens 

samhälle. Bankerna klassas, enligt David Sjöberg på SKI, som förtroendeföretag. Det är 

viktigt för kunderna att känna förtroende till sin bank, vilket betyder att det inom denna 

bransch handlar om att bygga förtroende. Han menar även att kunderna oftast har större 

förtroende till sin egen bank än till andra banker som finns på marknaden. Val av bank sker 

utifrån varumärke och image, men kunden påverkas även av personer som finns i ens 

omgivning. Sannolikheten är stor att barnen väljer samma bank som sina föräldrar och håller 

sig lojala till den banken. Även marknadsföring kan påverka val av bank. En stark 

marknadsföring kan påverka en individ att exempelvis välja SEB. Som tidigare nämnts har 

SEB mer resurser än Länsförsäkringar Södermanland, varför SEB kan satsa mer på en stark 

marknadsföring. Fler individer kan således påverkas och välja SEB, vilket leder till ett starkt 

varumärke genom ett ökat värde.  

Att få kunderna att känna tillit blir svårt då SEB som är ett börsnoterat företag tenderar att 

hamna i den så kallade kvartalsekonomin. Företag inom börsmarknaden vill dominera 

marknaden genom stigande siffror, då det främsta målet är att göra kortsiktiga vinster. Det är 
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lätt att på så sätt glömma bort verksamheten ur kundens perspektiv helt och hållet i denna 

process. Fokus ligger på att tjäna så mycket pengar som möjligt till aktieägare snarare än att 

göra förbättringar för sina kunder. Men sen kan det tänkas att varumärket SEB är så starkt och 

inarbetat hos kunderna att de har utvecklat starka band till det. En positiv bild av företaget gör 

att kunderna köper dess produkter och tjänster även vid prishöjning. 

 

Länsförsäkringar Södermanland, som är ett mindre kundägt företag, värderar sitt varumärke 

utifrån kostnadsföringsmodellen. Att det är kundägt betyder att företaget inte har ett 

vinstdrivande syfte, utan allt företaget gör ska leda till något positivt för kunderna. 

Länsförsäkringar Södermanland är ett onoterat företag till skillnad från SEB som är 

börsnoterad. Länsförsäkringar Södermanland ska därför redovisa enligt K3:s regelverk vid 

värdering av varumärket. SEB ska redovisa enligt internationell standard, IFRS, vilket gäller 

för alla börsnoterade företag.  

SEB redovisar kostnader som är förknippade med varumärket genom att särskilja dessa från 

övriga kostnader i företaget. SEB skiljer ut de rena utvecklingskostnaderna samt delar av 

marknadsföringskostnaderna i form av separata avdelningar. Men mycket annat som investeras 

är en del av övriga kostnader. Dessa kostnader särredovisas alltså inte, utan är en del av en 

generell ”cost of operations”. Total cost of operations definieras som summan av utgifter under 

en period, vanligtvis ett år, och mäts vid någon tidpunkt under denna period. Länsförsäkringar 

Södermanland redovisar sitt varumärke som marknadsföringskostnader och även här är det svårt 

att dra en linje mellan försäljningsmarknadsföring och den långsiktiga marknadsföringen av 

deras verksamhet. Kostnader som uppstår av varumärket särredovisas inte, utan kostnaderna som 

uppstår redovisas i form av olika typer av marknadsföring.  

Värdet av en internt upparbetad tillgång baseras på alla utgifter som direkt kan hänföras till 

den, det vill säga utgifter som krävts för skapandet, framställningen och färdigställandet av 

tillgången. Då tillgångens värde inte anses spegla resultatet och inte heller en uppskattning av 

framtida fördelar är utvecklingskostnader som är hänförliga varumärket mer tillförlitliga vid en 

värdering. Kostnader som är förknippade med varumärket, det vill säga direkt hänförliga, är 

utvecklingskostnader i form av strategiska plattformar och identitetsutveckling, till exempel 

research, marknadsföring, kommunikation, staff training, interiör design och digital design.  
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6. Slutsats 

Denna del besvarar de frågeställningar som togs upp i det inledande kapitlet och diskuterar 

de resultat som erhållits i denna studie.  

 

Vilket tillvägagångssätt används för att samla in relevant information för värderingen? 

Både SEB och Länsförsäkringar Södermanland anlitar konsulter som gör undersökningar för 

att mäta kundlojalitet och kundnöjdhet. Dessa undersökningar sker genom att bland annat 

ställa frågor till konsumenter om deras uppfattning av varumärket. De externa aktörerna 

samlar in information som företagen själva sedan analyserar för att ta reda på hur pass starkt 

deras varumärke är på marknaden.  

 

Finns det en generell metod för varumärkesvärdering eller använder sig företag inom 

bankbranschen av olika metoder?  

Det finns ingen allmänt accepterad värderingsprincip för internt upparbetade varumärken, 

varför bankerna använder sig utav olika modeller för värdering av varumärket. Skillnader i 

vilka modeller som bankerna tillämpar beror främst på att Länsförsäkringar Södermanland är 

ett onoterat företag medan SEB är börsnoterat. SEB använder sig av IFRS standarden som gör 

att det blir enklare och mer överskådligt att jämföra redovisningen mellan företag i alla EU-

länder medan Länsförsäkringar Södermanland tillämpar K3-regelverket, vilket gäller för alla 

onoterade företag. På grund av att det inte finns någon allmänt accepterad värderingsprincip 

använder sig SEB av relief from royalty modellen för att beräkna värdet av varumärket, men 

använder sig även av NeedScope och NPS vid kundundersökningar. Länsförsäkringar 

Södermanland använder sig av kostnadsföringsmodellen samt en modell som SKI utgår ifrån 

för att mäta kundlojalitet och kundnöjdhet. 

Hur redovisas kostnaderna för varumärket i årsredovisningen?  

Båda bankerna investerar i sitt varumärke, vilket innebär kostnader. Dessa kostnader kan dock 

inte direkt hänföras till de övriga kostnaderna i företaget. SEB:s kostnader som är förknippade 

med varumärket särredovisas inte och är en del av en generell ”cost of operations”. Likaså 

gäller för Länsförsäkringar Södermanland då de inte särredovisar kostnaderna för varumärket, 

utan kostnader som kan uppkomma är till exempel för marknadsföring och är indirekt 

kopplade till varumärket.  
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6.1 Förslag till vidare studier  

 

Denna studie har behandlat två företag där endast likheter och skillnader har studerats i hur 

dessa går tillväga vid värdering av varumärket gällande metoder och modeller etcetera. Det 

skulle även vara intressant att studera vilka för- och nackdelar som finns med metoderna samt 

hur värdet av varumärket påverkas av dessa metodval. 
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Bilaga 1 

 Mailintervju – SEB och Länsförsäkringar Södermanland 

 

1. Vad heter du och vad har du för position nu? 

 

2. Vad har du studerat till/ vad har du för utbildning? 

 

3. Vad har du arbetat med tidigare? 

  

4. Vilken/vilka metoder använder ni för att värdera ert varumärke?  

 

5. Kundlojalitet är värdeskapande för ett varumärke. Det krävs att företaget gör  

marknadsundersökningar för att få reda på köpbeteende hos konsumenterna. Hur går 

processen till, det vill säga hur går ni tillväga för att samla in data? 

 

6. Vilka kostnader är förknippade med varumärket? 

7. Hur separeras kostnaderna för varumärket från övriga kostnader i företaget? 
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Bilaga 2 

 

 Telefonintervju – SKI:s projektledare för mätningar inom bank och 

försäkring 

 

1. Vad heter du och vad har du för position? 

 

2. Vad har du studerat till/ vad har du för utbildning? 

 

3. Vilka metoder använder ni er av när ni mäter kundnöjdhet och lojalitet? 

 

4. Ni nämner på er hemsida att ni använder en modellansats. Kan du berätta mer om den? 

 

5. Kan du ge exempel på vad som ingår i standardiserade branschrapporter? 

 

 Vid återkontakt via mail 

 

1. Ni nämner på er hemsida att kundnöjdhetens index publika siffror innehåller tre 

huvudfrågor. Vilka? 

 

2. På vilket sätt genomför ni undersökningarna? Via mail, telefon?  
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Bilaga 3 

 

 Kundnöjdhetsfrågor och lojalitetsfrågor 

 

Modellerna nedan visar vilka frågor som SKI ställer för att mäta kundnöjdhet och 

kundlojalitet. 
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