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Abstract
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Title: Brand valuation and application of ISO 10668
Background: It has become increasingly common to divide the intangible assets into different
categories. One of these categories is the value of the brand itself, which can become useful
when a brand is being bought, sold and exposed to other legal situations. In order to distinguish
the brand, it is necessary to make a valuation of the brand. However, there has been no consensus
on how this will happen, which led to the emergence of a new standard, ISO 10668.
Problem: The reliability of brand valuation has been low, as there have been several different
ways of valuing a brand and thus resulted in the fact that the valuations are severely divided. In
2010, the standard ISO 10668 was developed to increase the reliability and transparency of brand
valuations. But what valuation methods are used to achieve ISO 10668 and a reliable brand
valuation?
Purpose: The purpose of the study is to investigate whether the new ISO standard has been
accepted and applied in practice. We also want to investigate whether there has been a reduction
in the problems that have arisen around brand weather and the methods used to achieve the ISO
10668 standard and a reliable brand valuation.
Method: We have conducted a qualitative study where we interviewed people with good
experience in brand valuation. The theoretical frame of reference has been designed for
literature, scientific articles and other internet sources.
Conclusion: To valuing a brand can be a costly process and therefore only when there is a
specific purpose, for example, for legal, economic or market reasons. In order to make the
valuation as credible as possible, experts recommend to comply with the ISO 10668 standard.
This is often done at higher valuations or for example acquisitions or litigation. In order to
achieve the standard, it is not merely a method used, but is determined by the purpose of
valuation.
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Sammanfattning
Datum: 2018-05-22
Nivå: Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp
Författare: Oskar Skagervik & Said Ajkunic
Handledare: Elias Bengtsson
Titel: Varumärkesvärdering och tillämpningen av ISO 10668
Bakgrund: Det har blivit allt vanligare att dela upp de immateriella tillgångarna i olika
kategorier. En av dessa är att specificera ett varumärkes värde i samband med köp, försäljning
eller i andra juridiska sammanhang som rör varumärket. För att skilja varumärket är det
nödvändigt att göra en värdering. Det har dock inte funnits en enighet kring hur en sådan
värdering ska ske vilket ledde fram till att en ny standard togs fram, ISO 10668.
Problem: Trovärdigheten vid varumärkesvärdering har varit låg eftersom det har funnits flera
olika sätt att värdera ett varumärke på och därmed har resulterat i att värderingarna skiljts åt
kraftigt. 2010 utvecklades standarden ISO 10668 för att öka trovärdigheten och transparensen i
varumärkesvärderingar. Men vilka värderingsmetoder används för att uppnå ISO 10668 och har
standarden accepterats i praktiken?
Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka värderingsmetoder som tillämpas för att uppnå
ISO 10668 och om standarden har bidragit till en minskad oenighet för hur ett varumärke ska
värderas.
Metod: Vi har genomfört en kvalitativ studie där vi intervjuat personer med god erfarenhet inom
varumärkesvärdering. Den teoretiska referensramen har utformats efter litteratur, vetenskapliga
artiklar och andra internetkällor.
Slutsats: Att värdera sitt varumärke kan vara en kostsam process och görs därför endast då det
finns ett konkret syfte, till exempel av juridiska, ekonomiska eller marknadsmässiga skäl. För att
göra värderingen så trovärdig som möjligt rekommenderar experter att följa standarden ISO
10668. Detta görs ofta vid större värderingar eller vid exempelvis uppköp eller rättstvister. För
att uppnå standarden är det inte enbart en metod som används, utan avgörs av i vilket syfte
värderingen sker.
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1. Inledning
.
Inledningsvis beskriver vi bakgrunden till det valda ämnet och tar även upp problematiken som
finns. Genom problemdiskussionen mynnar arbetet ut till vår frågeställning och själva syftet med
uppsatsen.

1.1Bakgrund
Ett företag har historiskt sett värderats i huvudsak utefter vad som står i dess resultat- och
balansräkning. Företagets omsättning, vinst och resultat har legat till grund för olika intressenters
beslut att investera i bolaget och företag med stark ekonomi har setts som de mest framgångsrika.
Detta gäller till stor del även idag, men med tiden har andra parametrar växt sig allt större och
tagit en betydande roll för företagets värde, nämligen immateriella tillgångar och goodwill.
Exempel på immateriella tillgångar är tillverkningsprocesser, patent, forsknings- och
utvecklingskostnader och kompetensen hos de som jobbar inom företaget. Goodwill syftar till
värdet på ett företag utöver dess faktiska tillgångar och kan definieras som varumärkets rykte på
marknaden (PRV, 2018). Enligt International Accounting Standards (IAS) får internt genererade
immateriella tillgångar inte tas upp i balansräkningen, medan man enligt International Financial
Reporting Standard (IFRS) ska ta upp både materiella och immateriella tillgångar vid ett
företagsförvärv (Rubio, Manuel & Pérez-Hernández, 2015).
En del av ett företags beräknade goodwill är själva varumärket i sig. I flera branscher är deras
varumärke den absolut viktigaste kommersiella och institutionella immateriella tillgången
(Fernandez, 2002). Ett starkt varumärke med hög igenkänningsfaktor kan ha stor inverkan på
företagets marknadsmässiga stabilitet och tillväxt och därmed öka attraktionskraften hos kunder
och övriga intressenter. (Kotler, P., Armstrong, G., Harris, L. H., & Piercy, N, 2013).Varumärket
är just det som definierar företaget och dess produkter eller tjänster (Aaker, 2004) och är därför
ett viktigt verktyg för att ta sig fram genom en konkurrensutsatt marknad. Att positionera sitt
varumärke rätt på marknaden och följa en väl genomtänkt strategi kan accelerera företagets
genomslagskraft och tillväxt (Hjelmstedt, 1999). För vissa företag har varumärket en mindre
betydelse och därmed ett lägre värde, medan det hos andra företag utgör en central del av dess
marknadsvärde. 2017 uppnådde Apple Inc. ett marknadsvärde på 900 miljarder dollar, samtidigt
som varumärket Apple värderades till 184 miljarder dollar (Hanspers, 2017). Detta betyder att
endast varumärket stod för drygt 20 procent av företagets totala värde. Ännu högre kan
värderingen av de immateriella tillgångarna vara vid förvärv. Då en ny ägare ska överta
företagets affärssystem, kompetenser och teknologi ökar både de immateriella tillgångarna och
varumärkets attraktionskraft vilket gör att de står för en stor del av värdet vid förvärv. I vissa fall
kan de immateriella tillgångarna vid ett förvärv utgöra så mycket som 75 procent av företagets
totala marknadsvärde (Heberden, 2011).
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Eget kapital och vinster blir allt mindre relevanta när företagens marknadsvärde ska förklaras i
samband med att de immateriella tillgångarna och företagens varumärken får en allt större
betydelse för dess värde och rykte menar forskarna Rubio, Manuel & Pérez-Hernández. Det har
uppstått ett större intresse för att kunna skilja på varumärket från de övriga goodwill-posterna
och värdera varumärket enskilt. Efter publiceringen av David Aakers bok (1991) Managing
Brand Equity: Capitalizing on the value of a Brand Name, har antalet konsultfirmor och
forskningsprojekt som arbetar med att värdera varumärken ökat kraftigt. Konsultfirmor och
forskare började arbeta fram olika metoder som kan bestämma värdet på ett varumärke. Det blev
allt mer vanligt att dela upp de immateriella tillgångarna i olika kategorier och ge varumärket en
egen post i årsredovisningen. För att kunna särskilja varumärket från de övriga goodwillposterna krävs att det görs en värdering för varumärket separat. Hur värderingen görs bestäms till
stor del av vem som genomför den och vilken metod som används. Konsultföretaget Future
Brand genomförde 2001 en värdering av varumärken för stora fotbollsklubbar. Varumärket för
Real Madrid beräknades vara värt 155 miljoner dollar och rivalerna Barcelona värderades till 85
miljoner dollar (Fernandez, 2002). Huruvida detta är en rättvis och realistisk bedömning är upp
till respektive värderare, tydligt är dock att sättet som värderingen görs på har stor betydelse för
dess resultat.
Att bygga upp ett så starkt varumärke som dessa två klubblag som symboliserar kvalitet, status
och trygghet kan ta decennier och är en process som är väldigt dyr. Ett starkt och välkänt
varumärke är något som konsumenterna är beredda att betala extra för och utgör en stor
marknadsmässig fördel (Aaker, 2004). Ytterligare en fördel med ett starkare varumärke är att
varumärket står ut mer och klarar sig bättre i dagens tuffa miljö. Med den avancerade tekniken
som finns idag och det snabba informationsflödet kan ett varumärke som tagit decennier att
bygga upp rasera på bara några timmar. Det har visat sig att de starkaste varumärkena också är
de som klarar mest stryk (Metro, 2011). Där Volkswagen är ett bra exempel. Företaget hade
manipulerat utsläppstester så att bilarna släpper ut mindre skadliga utsläpp än de verkligen gör.
Tack vare den starka ställningen varumärket hade har företaget överlevt och den stora krisen som
hade varit slutet för många företag är över (Bergin, 2015).

1.2 Problemdiskussion
Ett starkt varumärke är som tidigare exempel visat en stor tillgång för ett företag, men hur ett
varumärke ska värderas råder olika uppfattningar om. Det finns flertalet olika metoder att
genomföra en varumärkesvärdering på. Enligt Perrier (1997) finns det två traditionella
värderingsmetoder, Premium Pricing och Royaltymetoden. Premium Pricing innebär att man
värderar ett varumärke baserat på det tillägg (eller premium) som kunden är villig att betala för
företagets tjänst eller produkt i förhållande till andra likvärdiga tjänster och produkter. Ett tydligt
exempel är läkemedel. Oftast är kunden mån om att använda sig av medicin som är välkänd, för
att försäkra sig om att den håller god kvalitet. Även om det finns flera andra varumärken med
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samma innehåll och effekt kan kunden uppfatta alternativet som osäkert då det inte finns samma
tillit till det alternativa läkemedlet och är därför beredd att betala extra för det förtroendet som
finns för det ursprungliga varumärket. Detta gäller även kläder, bilar, matvaror och andra
produkter där konsumenten vill försäkra sig om att det som införskaffats håller den kvalitet som
förväntas av produkten. Genom Royaltymetoden värderas varumärket utifrån vad andra är
beredda att betala för rättigheterna att använda det. Genom att sälja licenser för varumärket kan
köparen garantera sina kunder att produkterna som erbjuds håller en viss standard och kvalitet.
Detta är mycket vanligt vid franchiseverksamheter. Det innebär att en entreprenör kan kontakta
ett företag för att få starta en likvärdig verksamhet och utnyttja företagets affärssystem, produkter
och varumärke, oftast med stränga direktiv från ägaren av varumärket. Ett annat exempel på när
Royaltymetoden kan tillämpas är varumärket TRUMP. Grundaren av varumärket, Donald
Trump, erbjuder andra företag att använda sig av hans namn till deras projekt för att öka dess
attraktionskraft (Williams & Narayanswamy 2017). Entreprenören betalar då en royaltyavgift till
ägaren för tillståndet att få använda varumärket för egen vinning.
I franchiseföretag som enbart styr varumärket och får sin inkomst genom försäljning av olika
licenser till andra företag uppkommer inga större svårigheter i att värdera varumärket, men vid
tidpunkten då franchiseföretaget börjar tillverka och sälja produkten uppkommer svårigheten i att
mäta differentieringen mellan företagen. Att avgöra vilken del av kassaflödet som
korresponderar med varumärket utgör den största svårigheten (Fernandez, 2002). Vid tidpunkten
då Fernandez skrev sin bok fanns många metoder ute på marknaden när det gäller framtagning
av värdet på olika varumärken. År 1989 publiceras metoder av Penrose & Moorhouse som
fortfarande var aktuella när Fernandez år 2002 nämner liknande metoder där de utgår från att
varumärkets värde är:
●  
●  
●  
●  

Vad företagets aktier är värda på marknaden
Skillnaden mellan marknadsvärdet och bokförda värdet av företagets aktier
Varumärkets ersättningsvärde
Skillnaden mellan värdet på märkesföretag och ett liknande företag som säljer icke
märkesprodukter

Enligt en artikel skriven av Fed Planner (u.å.) på sidan Företagsvärdering, anses enbart tre
metoder accepterade vad gäller beräkning av varumärkets värdet. Den första metoden som
nämns är en kostnadsbaserad värdering som bekräftas av forskarna Penrose & Moorhouse
(1989), Fernandez (2010) och Treffner & Gajland (2001) (punkt tre ovan). Det handlar om en
metod som beräknar kostnaden av att bygga upp ett nytt varumärke men som motsvarar samma
avkastningsförmåga som det värderade varumärket. Den andra metoden innebär
marknadsbaserad värdering, och utgår från en värdering av varumärket baserat på transaktioner
som genomförts på marknaden. Det metoden går ut på är att jämföra varumärken inom samma
bransch där värdet formas av storleken på köpeskillingen av det liknande varumärket. Till sist
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nämner Planner (u.å.) metoden som han kallar för avkastningsvärderingen. Denna metod innebär
att ett par analytiker gissar varumärkets framtid och även dess avkastning och utifrån detta räknar
fram ett värde som ska motsvara varumärket.
När ett varumärke ska värderas visar tidigare forskning av Fernandez (2002) & Treffner &
Gajland (2001) att “för vem” aspekten är viktig och likaså “till vilken nytta”. Dessa aspekter kan
få samma varumärke att värderas till olika värden. Ett exempel är vid en värdering av ett
varumärke där säljarens kalkyl visade ett värde på 838 miljoner euro för varumärket. Kalkylen
var baserad på värdet av företagets aktier, men köparens kalkyl hamnade på 1,341 miljarder
euro. Skillnaden blir på totalt 503 miljoner euro (Fernandez, 2002). Detta är något som även
bekräftas utav Saidac, S. (2013) där han förklarar att värderingar av varumärken har ifrågasatts
mestadels på grund av deras svårtolkade metoder där resultaten skiljt på miljardbelopp mellan de
olika värderingar av samma varumärke. Hur kan samma varumärke värderas till så olika summor
och generera olika resultat?
Något som kritiserats är att många metoder brister när värdet som kommer från just varumärket
ska identifieras. Varumärken inkluderar till exempel psykologiska och symboliska aspekter. De
är svåra att mäta och för att ta hänsyn till vad IFRS kräver vid värdering, nämligen att den i så
stor grad som möjligt ska baseras på faktorer som är iakttagbara, har modeller utvecklats för att
ta hänsyn till det och därmed inkludera kvalitativa aspekter. Det har bevisats att det finns en
tydlig koppling mellan kvalitativa och kvantitativa variabler, vilket har gjort att det börjat kollas
mer på marknadsinformation som pris och marknadsandel istället för information som samlas
direkt från kunderna. På detta vis kommer man även runt problemet som uppstår på grund av
svårigheten att mäta vissa faktorer (Rubio et al., 2015).
Forskare som behandlat varumärkesvärdering nöjde sig inte med att enbart komma runt
problemet utan hade som mål att utveckla en internationell standard som skulle uppnå en hög
trovärdighet och ökad kvalitet, en standard som var specialiserad på varumärkesvärdering.
Standarden som växte fram utvecklades av representanter från 12 olika länder och resultatet av
deras arbete blev ISO 10668 (Helgesson, 2016). Standarden specificerar olika krav, metoder och
informationskällor som skapar en vägledning för de viktiga momenten när det kommer till
värdering av varumärke. För att kunna öka kvaliteten och höja trovärdigheten är standarden
uppbyggd på så sätt att när varumärket värderas måste syftet med värderingen förklaras då det
kan ha stor inverkan på det slutgiltliga resultatet (Saidac, 2013). Ytterligare en del som måste
göras för att öka trovärdigheten är att beskriva vilka antaganden som har gjorts. Dessa två skapar
en stabil grund att kunna bygga vidare värderingen på (Heberden, 2011). Under de senaste 30
åren har det utvecklats en hel del nya metoder kring hur man ska beräkna värdet på varumärket,
vilket har blivit ett problem. Värdering av ett varumärke genererar olika resultat beroende på
vilken modell som används och i vilket syfte värderingen görs. Det finns även en svårighet i att
förstå hur värderaren har gått tillväga under värderingen för att generera de slutgiltliga resultaten.
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Detta har skapat stor osäkerhet som har medfört att förtroendet för värderingar har varit lågt.
Med tanke på hela utvecklingen under tiden som har gått, där vi idag har en standard som ska
öka trovärdigheten men även underlätta förståelsen ställer vi oss frågan: Vilka
värderingsmodeller används för att uppnå standarden ISO 10668?

1.3 Problemformulering
Vilka värderingsmetoder används för att uppnå standarden ISO 10668 och har standarden
accepterats i praktiken?

1.4 Syfte
Syftet med studien är att undersöka vilka värderingsmetoder som tillämpas för att uppnå ISO
10668 och om standarden har bidragit till en minskad oenighet för hur ett varumärke ska
värderas.

1.5 Avgränsningar
Studien kommer enbart att undersöka hur varumärken värderas av svenska företag vid förvärv.
Vi kommer även endast fokusera på vilka metoder som används vid varumärkesvärdering och
hur värderaren resonerar kring dessa. Vi kommer inte gå närmare in på exakt hur uträkningen ser
ut.
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2. Metod
Vid genomförandet av en studie i denna storlek är det av stor vikt att de källor som behandlats är
kritiskt granskade och behandlade på ett korrekt sätt. Viktigt är också valet av vilka källor som
har använts. Vi har gjort bedömningen att mängden av information som finns att tillgå i
befintliga artiklar, studier och intervjuer är mycket god. Vi har därför valt att använda oss av
sekundärdata som insamlingsmetod vilken senare kommer att behandlas i empirin. Den
sekundärdata som samlats in i form av litteratur, artiklar och tidigare relevanta intervjuer bör
behandlas med ett kritiskt förhållningssätt då stycken och citat kan vara tagna ur sitt
sammanhang och har uttryckts i ett annat syfte än det som avses i vår studie. Nedan går vi in
närmare på hur vi har resonerat och behandlat de källor vi samlat information ifrån. Vi har även
genomfört intervjuer med revisorer och varumärkesvärderare för att få en praktisk syn på hur de
använder sig av olika metoder för att uppnå standarden för ISO 10668:2010.

2.1 Val av ämne
De senaste åren har företagens varumärken fått en allt mer central del i diskussionen kring dess
rykte och finansiella värde. Områden som hållbarhetsarbete och miljöfokus har fått allt större
uppmärksamhet och har skapat konkurrensfördelar gentemot andra företag. Varumärket har
genom de mjuka värdena fått en viktigare del i företaget vilket i sin tur påverkar företagets värde.
Vi intresserade oss därför i hur varumärkesvärderare arbetar för att få fram en rimlig värdering
av varumärket. Efter att vi gjort research om ämnet märkte vi att värderingsmetoderna skiljer sig
mycket åt, vilket ökade vårt intresse och vår nyfikenhet ytterligare. Vi hittade därefter en
standard för hur ett varumärke kan värderas, nämligen ISO 10668:2010. I vilken utsträckning
denna standard är accepterad, hur väl den fungerar i praktiken och vilka metoder som används
för att uppnå den är inte känt. Där uppkom vår frågeställning om hur standarden har påverkat
arbetssättet och metoderna för att räkna ut värdet på ett företags varumärke.

2.2 Kvalitativ metod
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsansats. Detta innebär att djupgående data
samlas in i syfte att tolka och analysera informationen. Syftet med vår studie är att få en
förståelse för vilken betydelse och tillämpning ISO 10668 har vid varumärkesvärdering och en
kvalitativ metod var därför mest lämpligt att använda. Detta eftersom den information som
behövdes för att kunna besvara vår frågeställning krävt en bredare bild av synen på
varumärkesvärdering och ISO 10668 vilket skulle vara svårt att få fram via till exempel enkäter.
På så sätt kunde vi även ta del av intervjupersonernas åsikter och uppfattning av ämnet vilket
bidrog till att vi fick en mer nyanserad bild av hur varumärkesvärdering och ISO-standarden
accepterats av de som behandlar detta. Genom arbetet bör det tas i beaktning att resultatet hade
kunnat skilja något om intervjuer hade skett med andra personer än de som responderat i vår
studie. Vi har därför valt våra intervjupersoner med lång erfarenhet och bred kompetens för att få
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så hög reliabilitet som möjligt. Personer som är kunniga inom varumärkesvärdering och ISO
10668 år både få och svåra att få kontakt med vilket har begränsat vårt urval av intervjupersoner.

2.3 Informationsinsamling
Studiens början handlade om inläsning på ämnet genom ett antal vetenskapliga artiklar som
söktes fram genom Google Scholar samt via Jönköping universitets sökmotor. Sökorden som
användes var, Varumärkesvärdering, Valuation methods, Brands, Brand Valuation, ISO 10668,
IFRS och IAS. Efter ett antal artiklar byggdes en tydlig bild upp, där ett kunskapsgap hittades
vilket senare ledde fram till vår frågeställning. När det kommer till utvecklingen av ISOstandarden fanns ett antal svenskar som deltog i processen, detta ledde oss till Jan Treffner.
Treffner är författare till en bok som senare kom att bli en stor del av studien. Han var även en av
experterna som intervjuades i studien. Vi sökte även efter ytterligare information vilket visade
sig vara mest tillgängligt i form av böcker. Böckerna som användes hittades via sökmotorn i
biblioteket på högskolan i Halmstad.

2.4 Empirisk studie
Den empiriska delen av vår studie samlades in genom fyra olika intervjuer. Intervjuerna gjordes
med experter inom ämnet med lång erfarenhet. I och med att experter med lång erfarenhet och
goda kunskaper inom varumärkesvärdering mestadels håller till i Stockholmsområdet försvårade
det vår undersökning genom att tre av fyra intervjuer fick genomföras via telefon. Detta
medförde att vi inte kunde ta del av experternas kroppsspråk, men alla som intervjuades tog god
tid på sig att svara på våra frågor och erbjöd oss dessutom att återkomma om fler frågor eller
funderingar skulle dyka upp. Valet av fyra intervjuer med fem olika experter baserades på att
färre, men mer ingående intervjuer, ofta ger ett bättre underlag. Empirin skulle alltså omfatta få
men utvalda experter som skulle resultera i en djupare undersökning (Hedin, 1996). Syftet med
att intervjua de olika experterna var att kunna skapa en så bred och detaljerad beskrivning som
möjligt av varumärkesvärdering och deras erfarenhet av ISO-standarden. Inför intervjun med
respektive expert skickades en intervjuguide till dem så att experterna kunde förbereda sig och
hinna tänka till innan intervjun skulle börja. Intervjuguiden bestod av några större frågeområden
som skulle förbereda experterna för att möjliggöra att samtalet under intervjun skulle kunna föras
mer naturligt. På så sätt kunde experterna själva skulle kunna styra i vilken ordning de ville
berätta om de olika momenten för att få en så nära bild av verkligheten som möjligt (Hedin,
1996).
2.4.1 Val av intervjupersoner
En varumärkesvärdering har olika betydelse för flera olika parter. Bland dem finns värderare,
köpare och säljare som alla har olika perspektiv på hur och varför ett varumärke ska värderas.
För att få en så korrekt bild som möjligt hur en sådan process går till har vi valt att intervjua
personer med lång erfarenhet i branschen. Dessa intervjupersoner har valts ut för att få olika
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perspektiv

på

värdering

av

varumärke
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respektive
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Det finns flera olika modeller för att värdera ett varumärke. De vanligaste värderingsmetoderna
beskrivs i boken “Varumärket som värdeskapare” från 2001. En av författarna till boken är
David Gajland som även är en av våra intervjupersoner. Han är numera konsult inom
immaterialrätt och specialiserad på förvärvs- och investeringsanalyser, värderingar och
rådgivning inom området immateriell egendom. Han är dessutom en aktiv föreläsare för FNorganet World Intellectual Property Organisation (WIPO) i syfte att öka den internationella
respekten för immateriella tillgångar. Gajland har lång erfarenhet av både teoretiskt och praktiskt
arbete med värderingsfrågor gällande immateriella tillgångar. I sin bok “Varumärket som
värdeskapare” (2001) beskriver han de mest använda metoderna för att värdera ett varumärke
vilket också var angående dessa som intervjun till största del handlade om. Detta för att stärka att
de metoder som beskrivs i boken nu 17 år senare fortfarande är aktuella och om de används idag,
vilket vi senare diskuterade med övriga intervjupersoner. Då Gajland beskriver de
värderingsmetoder som han anser vara mest relevanta bör det tas i beaktning att de även beskrivs
i hans bok och kan ha viss favoriserande effekt på de metoder som nämns. Att dessa metoder
används även i praktiken bekräftas dock av övriga intervjupersoner. För att samla in
informationen från Gajland genomfördes en telefonintervju.
För att ta reda på hur dessa metoder samspelar med den internationella standarden ISO 10668
kom vi i kontakt med en person som var kunnig inom området. Vi kom då i kontakt med Jan
Treffner, medförfattaren till “Varumärke som värdeskapare”. Treffner har lång erfarenhet av att
arbeta med varumärken och arbetade under 40 år som revisor på PwC innan han nyligen gick i
pension. Han har även anlitats som sakkunnig i ett 60-tal rättstvister avseende värderingsfrågor.
Treffner har därmed stor erfarenhet av både teoretiskt och praktiskt arbete med
varumärkesvärdering och ISO 10668. Då Treffner var med och framställde ISO-standarden
besitter han också stor kunskap om standarden vilket gör att det har funnits goda möjligheter att
få bakomliggande information och lösa eventuella frågetecken om standarden som kan dyka upp
längs med arbetets gång. Det bör dock tas i beaktning att svaren också kan vinklas till
standardens och processens fördel för att försvara deras arbete och teorier. Även intervjun med
Treffner skedde över telefon och förberedande frågor skickades innan intervjun.
Vidare kontaktade vi Groth & Co. som är nordens äldsta konsultföretag inom immaterialrätt.
Groth & Co. grundades 1869 och har bland annat haft kunder som Alfred Nobel och Thomas
Edison. Idag är Groth & Co ca 40 anställda och specialiserade på frågor som rör patent,
varumärken, immaterialrätt och värdering av immateriella tillgångar. Från Groth & Co
intervjuades två personer, Mats Lundberg och Niklas Sandell. Mats Lundberg är VD samt
ansvarig för juridik- och varumärkesavdelningen. Han är konsult och specialist på varumärke,
design och upphovsrätt och utsedd till en av sveriges ledande varumärkesjurister enligt Who’s
Whos Legal. Niklas Sandell har en juridisk inriktning inom frågor gällande avtal, patent,
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upphovsrätt med mera. Han arbetar även praktiskt med värdering av företags
varumärkesrättigheter. Intervjun med Lundberg och Sandell skedde gemensamt över telefon då
båda intervjuperonerna närvarande.
För att få en bild av hur varumärkesvärdering hanteras i praktiken intervjuade vi Anders
Hofstedt, VD på Hafa Bathroom Group AB. Genom att genomföra en intervju med en person
som står utanför den specifika branschen för varumärken och varumärkesvärdering kunde även
en bild av vilka metoder som används i praktiken och vilka riktlinjer som tas i beaktning. Anders
Hofstedt har varit VD på Hafa Bathroom Group AB sedan 2013 och har sedan dess gjort ett
varumärkesförvärv inom organisationen. Han har tidigare deltagit i omkring 50 stycken
varumärkesvärderingar varav han varit aktivt deltagande i ett 20-tal av dom. Detta kunde ge en
annan bild av processen då den görs av ägare eller ledning i ett företag och inte av konsulter som
är experter på området. Intervjun med Hofstedt skedde på plats på Hafa Bathroom Groups kontor
där vi även fick möjlighet att titta närmare på hur de olika varumärkena presenterades.
Dessa intervjupersoner ger en bred bild av varumärkesvärdering sett ur flera olika perspektiv.
Det ges möjlighet för en eller flera respondenter att komplettera information där kompetens
saknas från någon annan av parterna. Genom att intervjua personer från olika områden inom
varumärkesvärdering ökar chanserna att hitta skillnader i synsätt på området.

2.5 Validitet och reliabilitet
Det är viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt för att kunna bedöma de källor som ingår i
informationsinsamlingen. Under vår studie har vi därför ständigt haft vårt syfte i åtanke för att
hålla fokus mot vårt mål för att inte försämra validiteten i vår studie. Vi har dock inte enbart
tänkt på relevans under studiens gång utan även trovärdigheten har prioriterats högt. Med ett
flertal metoder som diskuterades med personer med olika kompetens har vi sett kritiskt och
objektivt på den information vi fått. Detta gjorde vi genom att bedöma källans tillförlitlighet och
endast källor som vi ansåg når upp till en hög tillförlitlighet togs med i studien. Anledningen till
det var att minimera risken för intag av källor som kan vara framställda sett från skrivarens egna
intresse och därmed påverka vår studie.
Reliabilitet som handlar om studien hade fått samma resultat vid en ny upprepad undersökning.
En stor betydelse för resultatet i studien är informationsinhämtningen. Där det kan skilja sig
mellan olika källor exempelvis där olika metoder redovisas och presenteras. Även om vissa
metoder är av samma betydelse så tolkas dom olika av olika forskare som senare även beskriver
dom från olika synsätt. Med detta i åtanke har vi kunnat ställa oss frågan om informationen är
korrekt och hur den skulle kunna tolkas annorlunda och på så sätt fått fram ett så trovärdigt
resultat som möjligt.  
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3. Teoretisk referensram
3.1 Innebörden av ett varumärke
David A. Aaker menar i sin bok “Brand Portfolio Strategy: Creating Relevance, Differentiation,
Energy, Leverage, and Clarity” (2004) att varumärket är det som definierar ett företag och dess
produkter eller tjänster. På liknande sätt beskriver även Europeiska Unionens
immaterialrättsmyndighet (EUIPO) ett varumärke, “Ditt varumärke är den symbol som dina
kunder använder sig av för att välja just din produkt. Det skiljer ut dig från dina konkurrenter”.
Varumärket är alltså en mycket viktig komponent för att skapa en igenkänningsfaktor för
företagets varor och tjänster. Därmed blir det också en symbol för den kvalitet, målgrupp och
känsla som företaget erbjuder; dessutom symboliserar varumärket företagets image och
värderingar som kan vara avgörande för dess framgång.
För att ett varumärke ska vara effektivt bör det kunna återges grafiskt. Detta kan ske på flera sätt
och antingen används ett sätt, eller så kombineras flera olika sätt för att skapa en starkare
igenkänningsfaktor och för att det ska kunna användas i flera sammanhang. Ett av dessa sätt är så
kallade ordmärken och figurmärken (PRV, u.å). Att ha ett bra namn för sitt varumärke gör det
lättare att minnas och associera till den vara eller tjänst som faktiskt erbjuds. Exempel på dessa
kan vara Länsförsäkringar eller Sparbanken där det tydligt framgår vad verksamheten som de
bedriver innebär. Figurmärken, också kallade logotyper, är den visuella framställningen av
varumärket. Syftet med dessa är att det ska gå att känna igen varumärket utan att nödvändigtvis
behöva se någon text till det. Några kända sådana logotyper är Apple, Mercedes och Starbucks
där symbolerna är starkt förknippade med företaget utan att någon text finns med i logotypen.
Företagets val av varumärke görs med fördel så att det framställer den känsla som det vill att
konsumenterna ska få av dess varor och tjänster. Till exempel kan man genom varumärkets
namn få en uppfattning om vilken typ av produkt eller tjänst som företaget erbjuder. Bland de
bilmärken som finns går det genom namnet att urskilja vilken nisch Volkswagen har på sina bilar
jämfört med Jaguar eller Mustang (Kotler et al., 2013).
Ett varumärke får en stor del av sitt värde genom att det företag som äger varumärket får
ensamrätt till att använda det, vilket innebär att det endast är de som får bruka varumärket
tillsammans med olika varor och tjänster. Ensamrätten uppkommer genom en registrering hos
Patent- och registreringsverket. För att en sådan ensamrätt ska godkännas behöver ett antal
kriterier uppfyllas, bland annat särskiljningsförmåga för att inte kunna blandas ihop med andra
varumärken. En ensamrätt kan även uppkomma genom så kallad inarbetning som innebär att
varumärket är så pass etablerat på marknaden att det är allmänt känt vilken verksamhet som
varumärket tillhör (PRV, u.å).
Ett starkt varumärke kan vara en attraktiv investering för externa intressenter såsom uppköpare
och investerare. Då företaget har ett rykte och en historia på marknaden underlättar det för
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investerare att genomföra en värdering och riskanalys av varumärket och dess framtida potential.
Genom att identifiera dessa risker och möjligheter ges investeraren en större säkerhet vid
investeringen; om varumärket dessutom har visat stabilitet på marknaden ökar säkerheten kring
investeringen (Murphy, 1989). Investerare kan ha flera anledningar till att investera i varumärket
eller genomföra ett förvärv. Det är i första hand ett sätt att utöka sin marknadsandel i sin
befintliga bransch samt möjligheten att ta sig in på ett nytt affärsområde. Fördelarna med att
förvärva ett redan etablerat varumärke istället för att arbeta upp ett varumärke från grunden kan
vara att processen med att bygga upp ett eget varumärke kan vara mer kostsamt (Melin &
Hamrefors 2007). Det befintliga varumärket har oftast sedan tidigare ett förtroende hos kunder
och det förvärvade varumärket är redan etablerat på marknaden (Kay, 2005).
Vid olovlig användning av ett varumärke kan konsekvenser uppstå i form av böter eller
fängelsestraff. Det går istället att i vissa fall ansöka gentemot företaget som äger varumärket att
få använda sig av det i utbyte mot att betala avgifter eller royalties. I andra fall kan ett företag vid
större intresse förvärva varumärket och överta patentet och därefter använda varumärket som de
själva önskar. En sådan process kan vara mycket omfattande och processen att bestämma ett
lämpligt pris på varumärket innebär ofta komplicerade modeller för att beräkna dess värde. Ett
varumärke klassas som en tillgång i balansräkningen, men bör urskilja sig från goodwill och
övriga immateriella tillgångar och är av dessa anledningar ofta svårt att värdera (Skatteverket,
2018).

3.2 Varumärke i redovisningen
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3.2.1 Immateriella tillgångar
I samband med att teknologin har utvecklats har de system och digitala funktioner som företag
använder fått allt större betydelse för dess verksamhet. I dessa system kan det finnas tillgångar
som databaser, affärssystem, intranät, informationsdokument och marknadsföringsmaterial med
mera. I samband med att detta är funktioner som utvecklas mer och mer har de även börjat utgöra
en allt större del av företagets tillgångar och värde. Enligt en undersökning som Bolagsverket
genomförde 2018 stod de immateriella tillgångarna för ca 80 procent av företagens värde
(verksamt.se, 2018) och ofta kan de vara mycket högre än så. Denna nivå fortsätter att öka då
konkurrensen ökar om de immateriella tillgångarna och den kompetens som finns att tillgå.
Goldfinger (1997) menade att ”källan till det ekonomiska värdet och välståndet är inte längre en
fråga om att producera produkter av material utan istället att bygga upp och manipulera
immateriella tillgångarna”, och på så sätt behöver företag rikta sitt fokus mer och mer åt att
bygga upp just den typen av tillgångar.
Eftersom de immateriella tillgångarna ökar allt mer i värde är det av stor vikt att skydda
ensamrätten för bolaget (PRV, u.å). För att göra detta krävs en registrering av tillgången till
Patent- och registreringsverket, PRV. Några av de sätt som går att skydda sin tillgång på är
patenträtter, upphovsrätter, varumärkesrätter och mönsterrätter som samtliga ingår i det
immateriella rättsskyddet. Utöver dessa finns det annan lagstiftning att ta stöd i för att skydda
sina tillgångar och bevara dess värde.
Immateriella tillgångar ska redovisas i företagets balansräkning. Eftersom de ofta står för en
majoritet av företagets tillgångar är det av betydande vikt att de bokförs korrekt i
balansräkningen för att öka värdet på företaget. För att tillgången ens ska kunna redovisas
behöver den uppnå de tre krav som finns för att identifiera en immateriell tillgång. Dessa
definieras i allmänna råd till 5 kap 2§ FÅB, “En immateriell anläggningstillgång är en
identifierbar, icke-monetär tillgång utan fysisk substans som används för produktion eller
tillhandahållande av varor eller tjänster eller för administrativa ändamål.” Det finns även övriga
kriterier som att de ska ge framtida ekonomiska fördelar eller ligga till grund för potentiell
utveckling och tillväxt i företaget (Ödman & Winkvist, 2018). För att en immateriell tillgång ska
få en korrekt värdering ska den första gången som den redovisas i balansräkningen värderas till
sitt anskaffningsvärde. Anskaffningsvärdet beräknas av de totala utgifter som uppkommit under
hela den tid som tillgången klassificeras som immateriell tillgång. Om utgifter relaterade till
tillgången redan bokförts som kostnad får de däremot inte tas upp som immateriell tillgång i
balansräkningen. En immateriell tillgång ska precis som andra tillgångar beräknas och skrivas
ned efter nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden kan dock förlängas vid bokslutet eller omvärderas
då tillgången beräknas ha ökat eller minskat i värde under det gångna året. Det finns även andra
typer av immateriella tillgångar som inte skrivs ned på samma sätt och som går utanför de
konkret utvecklade tillgångarna. En av dessa kallas för goodwill (Rådet för kommunal
redovisning, 2007).
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3.2.2 Goodwill
Goodwill tillhör företagets immateriella tillgångar men grundas inte i de system, patent och
andra processer som företaget framställt, utan värderas istället utifrån det värde som ges bolaget i
form av gott rykte, kundkrets och igenkännedom, det vill säga det värdet företaget har utöver
dess faktiska tillgångar (e-conomic, 2018). Dessa värden kan öka eller minska över tid och ska
därför inte skrivas ned kontinuerligt i bokföringen, utan omvärderas årligen för att återspegla det
verkliga värde som företagets goodwill ger. Om ett företag har gott rykte på marknaden ökar
också dess värde gentemot en köpare. Priset som köparen betalar överstiger ibland företagets
bokförda värde, och det är skillnaden mellan köpeskillingen och det bokförda värdet på
företagets tillgångar som utgör goodwill-värdet (PRV, u.å). Ett företag kan också ha motsatt
goodwill, detta kallas badwill. Badwillvärde uppkommer när ett företag har dåligt rykte eller om
någonting sker som sänker företagets förtroende.
3.2.3 Varumärke i balansräkningen
Tidigare har varumärket varit en del av goodwillposten i balansräkningen (PRV, u.å). Få väljer
dock att särskilja varumärket till en egen post. Detta kan bero på att det är en dyr och
tidskrävande process och fyller ingen större funktion för bolagets egen räkning, utan räknas
istället ihop med goodwill under företagets immateriella tillgångar (Gajland & Treffner, 2001).
Ett internt uppbyggt varumärke får dock inte tas upp i balansräkningen då det skulle kunna
påverka värdet på företagets immateriella tillgångar på ett felaktigt sätt (SRF, 2018).
Värdering av ett varumärke kan dock bli aktuellt då en intressent står inför beslutet att förvärva
ett varumärke från ett annat företag. Det blir då aktuellt för att räkna ut hur stor del av värdet av
de immateriella tillgångarna som själva varumärket står för. Sätten att beräkna värdet på ett
varumärke är många och omfattas av flera olika standarder, bland annat IFRS 3, IAS 38 och ISO
10668:2010.

3.3 IFRS 3
International Financial Reporting Standard (IFRS) är en redovisningsstandard som utvecklades
av International Accounting Standard Board (IASB) som är en oberoende och ideell
organisation. Deras målsättning var att skapa ett gemensamt språk så att företagskonton var
begripliga och jämförbara globalt sett. Jämförbarheten och tilliten är viktig när det kommer till
företagsförvärv och syftet med IFRS 3 är att säkerställa tilliten och jämförbarheten i den
information som det rapporterande företaget presenterar i sina finansiella rapporter. Standarden
består av principer och krav som förvärvaren behöver ta hänsyn till för att uppnå standarden,
exempelvis att redovisa och värdera de identifierbara förvärvade tillgångarna i sina finansiella
rapporter. IFRS 3 tillämpas på olika händelser som uppfyller definitionen av ett företagsförvärv
och ska redovisas genom tillämpning av förvärvsmetoden. Genom metoden identifieras
förvärvaren som sedan ska fastställa tidpunkten för förvärvet. Förvärvaren ska vara ett av de
företag som ingår i företagsförvärvet och identifieringen ska ske i enlighet med den vägledning
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som finns i IAS 27. Redovisningsprincipen som gäller per förvärvstidpunkt är att redovisa de
förvärvade tillgångarna som är identifierbara skilt från goodwill (Europeiska unionens officiella
tidning, 2009).

3.4 ISO 10668:2010
International Organization for Standardization (ISO) är en internationell organisation som
framställer och publicerar olika standarder. ISO består av 161 länder och är världens största aktör
i utvecklingen av internationella standarder (International Organization for Standardization,
2018). För att en standard ska publiceras behöver kravet uppfyllas på minst 75 procent av
medlemmarna i kommitten som röstar för. År 2010 utvecklades standarden ISO 10668:2010 som
är ett av de senare tillskotten, med syfte att skapa ett konsekvent och pålitligt tillvägagångssätt
för varumärkesvärdering. Standarden specificerar olika krav, metoder och informationskällor
som skapar en vägledning för de viktiga momenten när det kommer till värdering av ett
varumärke. I inledningen förtydligar standarden att varumärken är den immateriella tillgången
som är svårast att förstå sig på, men absolut mest värdefull (International Organization for
Standardization, 2018).
ISO 10668 beskriver ett varumärke som en immateriell tillgång som är kopplad till
marknadsföring och som till exempel kan inkludera namn, uttryck och loggor som differentierar
varumärket på ett sätt som leder till ekonomiska fördelar. När ett varumärke värderas måste
omfattningen och syftet med värderingen förklaras till att börja med, men även vilka antaganden
som har gjorts och om det finns några begränsningar. Det som ligger till grund för
varumärkesvärderingen, och som är noga att analysera på djupet, är de juridiska rättigheterna och
deras omfattning samt kundernas uppfattning av varumärket (Heberden, 2011).
En värdering kan göras från olika perspektiv beroende på den gällande situationen, men i
kommersiella situationer är marknadsvärdet att föredra. Vidare ska analyserna som ligger till
grund för värderingen göras för enskilda segment och inte bara generellt. Exempelvis ska
kundernas uppfattning av varumärket samt förutsättningarna på marknaden och konkurrenter
analyseras utifrån segment eftersom dessa kan skilja sig åt mellan bland annat produkter och
geografiska områden. Standarden kräver även att antaganden som görs ska förklaras utförligt.
Särskilt viktiga är antagandena vad gäller hur stor del av intäkterna som kan hänföras till
varumärket, den förväntade tillväxten, vilka risker som kan påverka de framtida intäkterna,
varumärkets ekonomiska livslängd och de skatteeffekter som finns (Heberden, 2011).
Varumärken kan enligt ISO-standarden värderas utifrån samma metoder som används för att
värdera andra tillgångar, nämligen marknadsmetoden, kostnadsmetoden och inkomstmetoden
som i sin tur omfattar olika förfaranden (International Organization for Standardization, 2018).
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3.5 Värderingsmetoder för varumärken
Att utveckla en metod utan brister för beräkning av varumärkets värde är en väldigt svår
utmaning. Alla de olika metoder med sina brister som utvecklats av många forskare och
varumärkesvärderare fram tills idag är beviset på den svåra uppgiften. Det som är positivt är att
det finns en god utgångspunkt till att värdera varumärken. Det finns nämligen inget sätt som
anses vara helt fel eller likaså helt rätt. När ett varumärke ska värderas är det viktigt att veta för
vem varumärket ska värderas och även till vilket syfte. De tre vanligaste syftena är:
- Värdet av varumärket för ägaren, ägarens förutsättningar till att producera värde i tillgången
med hänsyn till krav på avkastning.
- Marknadsvärdet för varumärket, det värde tillgången beräknas på vid en avyttring på en öppen
marknad.
- Värdet på tillgången vid en avyttring under tvångsmässiga förhållanden
(Treffner & Gajland, 2001).
Det finns många metoder att välja mellan när det kommer till värdering av varumärken men tre
av metoderna sticker ut genom att de återkommer hos de flesta varumärkesvärderare och
forskare, samt även tas upp som standardmetoder enligt ISO 10668:2010 där man framhäver och
menar att dessa tre metoderna är de som är mest accepterade. Dessa tre metoder kommer att tas
upp och beskrivas. Vidare kommer även brister som respektive metod har enligt olika forskare
och varumärkesvärderare behandlas.
3.5.1 Kostnadsbaserad värderingsmetod
En av tre accepterade metoder för beräkning av varumärkets värde är kostnadsbaserad
värderingsmetod. Metoden kan delas in i och appliceras på två olika sätt. Anskaffningsmetoden
är det första sättet (Treffner & Gajland, 2001). Fernandez (2002) beskriver att
anskaffningsmetoden går ut på att beräkna den totala kostnaden för uppbyggnad av ett nytt
varumärke men som motsvarar det värderade varumärket genom samma avkastningsförmåga.
Detta är även en metod som nämns av Planner (u.å.) i hans artikel och stödjer beskrivningen som
gjordes av Fernandez (2002).
Den kostnadsbaserade värderingsmetoden motsvarar inte enbart beräkning av den totala
kostnaden för att bygga upp ett nytt liknande varumärke med motsvarande avkastningsförmåga.
Metoden kan även användas till att beräkna värdet på ett varumärke baserat på kostnader som
investerats i varumärket under dess livstid (Birkin, 1990). Detta är andra sättet som metoden kan
användas på. Treffner & Gajland (2001) kallar metoddelen för återanskaffningsmetoden. Birkin
(1990) ser dock en nackdel med den kostnadsbaserade värderingsmetoden. Om man ser på
värdering av varumärken genom denna metod som anses vara en traditionell metod har man inte
riktigt förstått vilket värde varumärket har för en affärsverksamhet. Ett förtydligande, sett till två
olika varumärken där man investerat betydligt mer i det ena varumärket jämfört med det andra så
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skulle det varumärket med högre investering vara mer värt enligt kostnadsbaserade metoden. Det
som inte tas i beaktning är om någonting har hänt på marknaden som gör att det varumärket som
man investerat mer i tappat kundernas förtroende. Då är inte värdet högre på varumärket för
företaget bara för att man investerat mer pengar i varumärket. Birkin (1990) tror att revisorerna
uppskattar denna metod eftersom möjligheten finns att gå tillbaka och se vad som investerats i
varumärket och dess utveckling. Dock är detta en metod som Birkin (1990) och hans
konsultkollegor på ett internationellt verksamt konsultföretag som är specialiserade på att
värdera varumärken aldrig använder sig utav och som han tycker att man ska helt bortse från.
Även Treffner & Gajland (2001) ser stora svagheter i metoden. Anskaffningsmetoden kan bli
väldigt komplicerad då det är svårt att få fram underlaget för beräkning av
anskaffningskostnaden. Vissa varumärken har funnits i närmare 100 år eller till och med mer.
Om varumärkesvärderaren skulle lyckas få fram den totala kostnaden för marknadsföringen
under de åren så är nästa fråga: hur ska man lyckas ta hänsyn till penningvärdets förändring
under denna långa tidsperiod?
3.5.2 Marknadsbaserad värderingsmetod
Den andra av de tre accepterade metoderna är Marknadsbaserad värderingsmetod (Planner u.å.).
Metodens värdering baseras på transaktioner som genomförts på marknaden. Syftet med
metoden är att jämföra varumärken som är inom samma bransch, och värdet på varumärken
formas utifrån storleken på köpeskillingen av det varumärket som liknar det varumärke som
värderas (Planner. u.å.). Om exempelvis märket A-Z köps för det dubbla värdet av årets
försäljning så kan ett liknande varumärket köpas för ett pris som ligger väldigt nära
köpeskillingen av varumärket A-Z. Köpeskillingen kan då stå för 1,9-2,1 gånger av årets
försäljningsvärde av det aktuella varumärket. Att varumärken byter ägare på detta vis är väldigt
ovanligt vilket skapar problem i metoden. Köpeskillingen är oftast konfidentiell vilket medför att
det inte finns tillräckligt med data för att dra några trovärdiga slutsatser utav dem Treffner &
Gajland (2001).
3.5.3 Inkomstbaserad värderingsmetod
Metoden går ut på att beräkna framtidens avkastning och är en metod som Birkin (1990)
beskriver som närmast till fullständig jämfört med de andra metoderna. Genom en effektiv
beräkning av framtidens avkastning som skapas av varumärket kan man få fram dagens värde.
Det negativa med metoden kan vara brist på ordentligt underlag i praktiken för att klara av att
diskontera penningflödet. Ett till problem man stöter på i metoden är att storleken på inflationen
och diskontot är mycket svåra att förutspå. Detta ser Birkin (1990) som ett oövervinnligt hinder.
Planner (u.å.) förklaring på metoden ger oss inte lika stark trovärdighet. Han förklarar att
metoden består av ett par analytiker som försöker gissa varumärkets framtid genom dess
framtida avkastning och utifrån detta beräkna ett värde som ska motsvara varumärket. Treffner &
Gajland (2001) betraktar metoden i likhet med Birkin (1990). Dock nämner de att varumärkets
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värde utgörs av två delar vilket beskrivs utförligt. Den första delen som kallas för prispremie där
innehavaren av varumärket kan erhålla ett högre pris för varan som säljs med det aktuella
varumärket. Den andra kallas volympremie vilket innebär att företaget säljer en större volym
med hjälp av varumärket. Det gäller att fastställa den ökade volymen som uppnås med hjälp av
varumärket för att därefter kunna beräkna det merkassaflöde som kan återföras till volymen.
När prispremien ska beräknas inkluderas tre moment. Beräkning av den intäktsström och
kostnader som anknyter till de produkter som är märkta med aktuella varumärket är två av
momenten. Sista momentet går ut på att beräkna hur stor del av mellanskillnaden som kan anses
vara genererade av just det varumärket. Tas den första beräkningen i beaktning så används
samma försäljningsintäkter vilket enligt redovisningen brukar vara det mest rättvisande värdet.
Efter detta belopp beräknas pris per enhet för att sedan kunna jämföras med andra liknande
produkter vilket ger svaret på om det är möjligt att ta ut ett högre pris än andra. För att en
produkt ska kunna generera en prispremie är en förutsättning att priset är något högre för den
aktuella varumärkesvaran jämfört med de andra varorna. För att kunna göra en bedömning på om
en prispremie uppnås måste värderaren även titta på kostnaderna vilket görs under moment två
som är betydligt mer avancerat. Där tas inte någon hänsyn till de finansiella kostnaderna, då de
inte påverkar kassaflöden som ska diskonteras utan här är intresset mest kring rörelsekostnaderna
som
exempelvis
administrativa
omkostnader,
marknadsföringskostnader
och
tillverkningskostnader (Treffner & Gajland, 2001).
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4. Empiri
Under kapitel fyra i studien redovisas empiriinsamlingen. Kapitlet är uppdelat i fyra delar som
motsvarar de fyra intervjuer som gjorts under studien. Först presenteras våra intervjupersoner
och deras bakgrund följt av deras erfarenheter och tankar kring varumärkesvärdering.

4.1 David Gajland, intervju 14 maj 2018
4.1.1 Bakgrund
David Gajland är konsult inom PriceWaterhouse-Coopers och är specialiserad på förvärvs- och
investeringsanalyser, värderingar och rådgivning inom området immateriell egendom. Gajland är
även aktiv föreläsare för FN-organet World Intellectual Property Organisation (WIPO) i syfte att
öka den internationella respekten för immateriella tillgångar. Han har även skrivit boken
Varumärket som värdeskapare (2001) där de olika metoderna beskrivs som används till att
värdera ett varumärke. Första gången Gajland kom i kontakt med värdering av immateriella
tillgångar var i samband att han jobbade för företaget Roland Berg och partner som är ett tyskt
konsultföretag. De hade hand om utförsäljning av östtyska bolag i början av 90-talet. Gajlands
uppgift var att hitta objekt och sälja på den svenska marknaden. Det var då som Gajland kom i
kontakt med frågeställningen “Hur värderas immateriella tillgångar?”.
4.1.2 Synen på varumärkesvärdering
I början av karriären stötte Gajland på metoden interbrand. När han tittade närmare på metoden
insåg han ganska snart att deras metod inte var bra. Anledningen till det var att personen som
använde metoden var tvungen att vara väl insatt i verksamhetens databas för att kunna använda
metoden korrekt. Metoden var uppbyggd av många “black boxes” där man stoppar i massa
siffror som ingen riktigt vet vad som händer med, men på andra sidan kommer det ut en
värdering av immateriella tillgångarna. Enligt metoden skulle varumärket bedömas utifrån nio
eller tio olika punkter. Efter att ha jobbat med detta i cirka 25 år har Gajland bland annat värderat
Volvo vid tidpunkten då Ford skulle köpa upp Volvo; han har även värderat SPP innan de blev
uppköpta av Handelsbanken och genom åren byggt upp stor erfarenhet vad gäller värdering av
varumärken. Det gällde inte alltid uppköp av varumärket, det kunde även handla om bland annat
rättegångar där man behövde veta värdet på varumärket för att kunna bestämma storleken på
skadestånd.
Gajland anser att ett varumärke är en unik tillgång som inte ska jämföras med ett annat
varumärke men det måste man göra. Man måste hitta en del som hänförs till varumärket utifrån
en marknadsangreppssätt. Det vanligaste och lättaste att argumentera för enligt Gajland är en
licensavgift. Om inte företaget ägde sitt varumärke skulle företaget vara tvungna att licensiera
sitt varumärke. Hur mycket skulle de i så fall få betala för varumärket? Då måste en jämförelse
göras på en licensmarknad vilket inte finns i Sverige men detta finns i USA, och därför brukar
Gajland plocka uppgifter som dessa därifrån.
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4.1.3 Värderingsprocessen
Personer som är viktiga att ha med i värderingsprocessen enligt Gajland är framförallt
finanschefen och ekonomiansvarig. När det kommer till varumärkesvärdering måste man titta på
tre områden: det juridiska, det ekonomiska och marknadsområdet. Ett första steg är att se över
det juridiska perspektivet, om det finns något juridiskt skydd (ensamrätt) för tillgången eller om
det är förknippat med brister. Vad varumärket ger för bidrag till verksamheten är nästa steg i
processen. Sist ser man över marknaden; hur ser marknaden ut för företaget eller varumärket där
den agerar? Detta är väldigt viktigt. Om varan som säljs har monopol på marknaden har inte
kunderna någon annan produkt att välja, det vill säga att kunderna inte har något annat alternativ.
Har inte kunderna något annat alternativ är det inte varumärket som genererar vinsterna utan
marknadssituationen; en väldigt viktig faktor som måste beaktas.
4.1.4 ISO 10668
Gajland har inte någon expertis inom ISO-standarden men han vet om att ISO utvecklades för att
skapa ett regelverk då det tidigare förekommit andra angreppssätt som inte riktigt varit
acceptabla. Dock är det inte något som varit ett problem i Sverige utan mer internationellt. En
värdering handlar om att övertyga någon. Det är inte frågan om att hitta ett evigt sant värde som
är gömt någonstans. Det ska finnas ett syfte som ska uppnås och det ska kunna övertyga en
köpare eller en säljare och då måste man använda sig utav angreppssätt som är accepterade och
inte bara hitta på något. Det mest accepterade enligt Gajland är att diskontera framtida
förväntade intäkter i nuvärde.

4.2 Mats Lundberg & Niklas Sandell, intervju 7 maj 2018
4.2.1 Bakgrund
Mats Lundberg är VD och senior konsult på Groth & Co som startades 1869 och är den äldsta
immaterialrättsbyrån. Mats är specialiserad på varumärke, design och upphovsrätt samt
implementering av IP-strategier och har mångårig erfarenhet av immaterialrätt, riskanalyser,
namnval, förundersökningar, licensavtal samt due diligence inom EU och globalt. Mats har
också skrivit ett antal artiklar, bland annat avseende the Community Trademark och värdering av
varumärken, samt är medförfattare till boken “Riskerna med varumärken, produkter och reklam”.
Niklas Sandell är varumärkesjurist på Groth & Co där han har jobbat i fyra år. Förutom att jobba
som varumärkesjurist jobbar han även med andra områden som till exempel digital juridik och
upphovsrätt men huvudfokus ligger på varumärken där han har jobbat med projekt inom
varumärkesvärdering. Både för Mats och Niklas ligger spetskompetensen på den juridiska delen
men de tangerar också det marknadsmässiga perspektivet och det ekonomiska.
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4.2.2 Synen på varumärkesvärdering
Det är en stor skillnad på sättet att se immateriella tillgångar på idag jämfört med tidigare menar
Lundberg. Förr låg stor fokus på fasta tillgångar som till exempel lager men nu har mer
uppmärksamhet riktats mot vad som i vissa företag är värdet förutom de fasta tillgångarna. De
senaste åren har undersökningar visat att immateriella tillgångar kan utgöra upp till 80 procent av
företagets värde, som till exempel varumärken men även andra immateriella tillgångar. I och
med att verksamheter blir mer tjänstebaserade där tjänsterna ska vara av hög kvalitet för att
konkurrera med varandra kanske det är just det intellektuella kapitalet man slåss med och om.
Det är framför allt inom det området som uppvaknandet skett under de senaste åren.
Anledningar till varför ett varumärke värderas av ett företag är många enligt Sandell. Det handlar
mycket om vad syftet med värderingen är och vad det är som vill uppnås. Till exempel kan det
handla om något internt så att ledningen ska kunna fatta de korrekta besluten kring sina
immateriella tillgångar eller få fram värdet för att kunna sätta ett pris på licensen, men det kan
även vara att bara få ett faktiskt värde att kunna utgå ifrån i resten av verksamheten. Andra
kanske har en mer extern plan där verksamheten vill försöka hitta finansiärer, sälja företaget eller
kanske har en tvist där de måste bestämma skadeståndsstorleken utifrån hur mycket varumärket
är värt. Dock finns det inte någon specifik uppdelning mellan företag sett till vilka som väljer att
värdera sitt varumärke från de som avstår fortsätter Lundberg. En del företag är publika medan
andra inte är det. Många gånger vill verksamheter inte berätta att man gör en
varumärkesvärdering. Oftast har beslutet kring en varumärkesvärdering varit drivet av
försäljning eller ett förvärv, där Lundberg bedömer att cirka åtta av tio handlar om just det. I
många fall har det också varit en fråga om finansiering, där verksamheten söker efter investerare
och vill visa på värden som kanske annars inte hade varit synliggjorda. Då blir en
varumärkesvärdering väldigt intressant.
Några större nackdelar med att få sitt varumärke värderat förutom att processen medför en större
kostnad ser inte Sandell. Lundberg tillägger att värderingen däremot kan medföra en hel del
fördelar. Inför en försäljning görs en varumärkesvärdering och där brukar oftast en rad
förbättringsområden upptäckas. Med både marknadsmässiga åtgärder och de juridiska kan
varumärket förbättras och stärkas med ganska enkla medel. En till nackdel med värderingen av
varumärket förutom den större kostnaden kan också vara om varumärket visar sig vara
övervärderat.
4.2.3 Värderingsprocessen
Lundberg ser processen som en insamling av relevant underlag, där processen oftast görs med
samarbetspartners där alla har olika kompetensområden. För Sandell och Lundberg blir det
mycket fokus på den juridiska delen där många aspekter behöver beaktas. De tittar på vilka
rättigheter, avtal och skydd som varumärket har samt var ägandet ligger, som ibland kan ligga
helt fel. Likaså gör de andra samarbetspartners motsvarande bedömning på marknadssidan och
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även på den finansiella sidan som slutligen “sys ihop” och ett resultat arbetas fram. Lundberg
nämner att bedömningen som görs på marknadssidan oftast sker från kunden där det genom
marknadsundersökningar arbetas fram vetskap om kännedom och lojalitet med mera som ofta
kompletteras med intervjuer. Intervjuer går ut på att kontakta ett antal nyckelkunder för att höra
hur just de uppfattar varumärket, hur viktigt det är för dem och så vidare. Likaså görs
kompletterande intervjuer med innehavarna och allt detta är samlat material. Utöver det är det
också viktigt att själv titta på nätet och sociala medier och se hur pass känt detta varumärke är.
Därmed ska det också säkerställas att målgruppen är definierad. Är det en stor målgrupp blir hela
processen mer knepig.
4.2.4 ISO 10668
Det är viktigt att vara kritisk vid de intervjuer som görs med nyckelkunder och innehavarna, då
de tenderar att ha en god bild av varumärket. ISO-standarden ställer krav på att det anges vem
det är som har intervjuats och även vad syftet är för att kunna få en så rättvisande bild som
möjligt nämner Sandell och fortsätter berätta att ISO-standarden trycker på att det tydligt ska
framgå vad det är för syfte med värderingen och vad den ska användas till; sen är det upp till
uppdragsgivaren att bestämma sig för om de vill använda sig utav den data som framtagits under
värderingen eller inte. För att uppnå ISO-standarden är det inte enbart en metod som används
utan man tittar på varje enskilt fall och väljer metod utifrån det som skulle kunna visa det mest
rättvisande värdet. Oftast används royalty kassaflödesmetoden och detta görs främst av deras
finansiella samarbetspartner där diskonterade finansiella fördelar ses över. I få fall har Lundberg
och Sandell även använt sig av kostnadsvärdering. Detta främst när det var ett företag som ej
hade traditionella kassaflöden utan snarare var i en uppbyggnadsfas men ändå hade stor
potential.
Det kan låta lite märkligt vilket inte minst revisorer kan tycka säger Lundberg men varumärket
kan ha stort värde utan att ha några större kassaflöden. Då lämpar det sig inte med någon
kassaflödesanalys utan då blir en annan metod mer lämplig. Oftast tror både Lundberg och
Sandell att det är bra att kunna hålla sig så nära som möjligt en revisors önskan, så finns det
“hårda” siffror är det bättre. Lundberg poängterar dock att det inte är något krav och att det är en
av fördelarna med ISO-standarden som öppnar möjligheten att väga in flera olika typer av värden
där inte endast siffrorna vägs in. Sandell har sett det i “verkliga världen” där företag köps och
säljs som inte har något kassaflöde utan som har en annan form av värde. Ofta kan det vara en
väldigt hög kännedom.
Fördelarna med ISO-standarden jämfört med IFRS ser Lundberg som flera. Dels uppnås en
internationell standard som ett långt EU-samarbete ligger bakom med en blandning av olika
kompetensområden som varit involverade. Det är ett tydligt ramverk som inte enbart byggts upp
utifrån ett ekonomiskt perspektiv, utan även revisorer, marknadsmänniskor och jurister har varit
inblandade. Tidigare förekom värderingar på marknaden som kunde betraktas som en “black
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box”. Det skickades in ett antal siffror i en svart låda, inuti visste man inte vad som hände och på
andra sidan kom ett värde på varumärket ut. Nu är det mer transparent och extremt tydligt vad
det är för olika saker som vägts in med styrkor och svagheter. Genom att sammanföra de tre
områdena marknad, juridik och finansiering möjliggörs att man kan få fram värden som tidigare
inte lyckades byggas upp på samma sätt. Transparensen är ett av de grundkrav inom ISOstandarden.
Sandell rekommenderar standarden när en värdering görs men det är inte alla företag som väljer
att göra värderingen enligt standarden. Man kan göra värderingen utan ISO-standarden men då
glider resultatet ifrån det här med att det ska vara tillförlitligt och uppnå en hög validitet. Enligt
Sandell går ISO-standarden och hög validitet hand i hand. För åtta år sedan när standarden
introducerades trodde Lundberg att den skulle få ett snabbare och större genomslag just för att
man har upplevt en stor efterfrågan och ett önskemål om att hitta en mer gemensam
värderingsmodell. Dock har det tagit sin tid då det i botten finns en viss skepticism generellt
kring värdering av immateriella tillgångar eftersom det är svårt att ta på. Men det är lite syftet
med denna standarden säger Lundberg, att komma så nära en sanning som finns och vara så
tydlig och transparent som möjligt. De gånger Lundberg och Sandell varit involverade under de
senaste åren har ISO-standarden varit aktuell och Lundberg tror att kännedomen börjar sprida
sig. Detta leder till att den används i större utsträckning och blir en positiv spiral men det har
tagit längre tid än man väntat sig. Det varierar dock bland kunderna, ibland vill kunden ha
värderingen som uppfyller ISO-standarden men i vissa fall är det kunder som inte känner till
processen och enbart vill ha varumärket värderat. I de fall rekommenderar Lundberg och Sandell
att göra värderingen i enlighet med ISO-standarden.
För att ett företag ska kunna säga att deras varumärkesvärdering genomförts enligt ISOstandarden lämnar Lundberg och Sandell en rapport där de har en checklista som har genomförts.
Listan visar att värderingen följt standardens krav och villkor men även att dessa har uppfyllts;
det är alltså Lundberg och Sandell som meddelar företaget att värderingen är gjord enligt
standarden. Om någon del fattas i rapporten får man helt enkelt komplettera den delen så att alla
delar uppfyller standarden.

4.3 Anders Hofstedt, intervju 7 maj 2018
4.3.1 Bakgrund
Anders Hofstedt är VD på Hafa Bathroom Group och har varit anställd där sedan 2013. Hofstedt
är utbildad civilingenjör i industriell ekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Under sin
karriär har han varit med och värderat runt 50 bolag varav han i ett 20-tal av värderingarna varit
aktivt deltagande. I dessa värderingar har värdering av varumärket varit en viktig del av
processen.
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4.3.2 Synen på varumärkesvärdering
Anders Hofstedt har varit deltagande vid ett antal varumärkesförvärv, både vid köp och
försäljning. Han menar dock att benämna det just som ett varumärkesförvärv inte nödvändigtvis
är helt korrekt. Oftast omfattar ett sådant köp eller försäljning mycket mer än att bara få tillgång
till rättigheterna för varumärket. Bakom det ligger ofta en hel organisation med
produktutvecklare, strateger, marknadsplaner och affärssystem vilket gör det svårt att endast
värdera och flytta över varumärket i sig. Hofstedt ser ett köp av varumärke mer som ett
företagsförvärv där man vill utöka sortimentet och på detta vis nå ut till en bredare målgrupp.
Hofstedt vill helt enkelt uppnå större möjligheter till att ta fler marknadsandelar och utveckla en
möjlighet för kunden att kunna ha en leverantör som erbjuder ett större utbud.
Att värdera själva varumärket i sig är ofta onödigt och kostsamt anser Hofstedt. Enligt honom
görs värderingen främst i kommersiellt syfte och vid offentliga publikationer kan det även vara
ett sätt att sprida varumärket. En värdering av varumärket kan dock vara mer värt för ägaren än
för ledningen. Att känna till värdet på varumärket gör att ägaren får en uppfattning om vad
företagets varumärke bör generera och var prestationerna bör ligga. Genom att analysera och
värdera varumärket i sig kan det skapa riktlinjer för om marknadsföring och satsningar på
varumärket varit lönsamma.
4.3.3 Värderingsprocessen
Den senaste värderingen av ett varumärke skedde när Hafa Bathroom Group förvärvade Noro
2017. Under värderingprocessen var bland annat Hofstedt delaktig tillsammans med ägarna av
varumärket som skulle förvärvas. Vid värdering av varumärken anser inte Hofstedt att en exakt
korrekt värdering är nödvändig, utan är i huvudsak ett värde som de båda parterna kommer
överens om. Hur komplex en varumärkesvärdering är beror också på hur omfattande den är och
hur många som har intresse av att veta det precisa värdet som exempelvis övriga aktieägare. När
det kommer till metoder som används anser Hofstedt att han helst ser till kassaflöden vid
företagsförvärv och gillar inte metoder som beräknar framtida värden. Anledningen är den stora
ovissheten och att framtiden är svår att förutspå. När olika modeller används för att beräkna fram
varumärkets värde kan skillnaden vara stor mellan uppköparen och säljarens kalkyl. Vilken
metod som ska användas för att värdera varumärket kan väljas utifrån vad som är mest
fördelaktigt för respektive part. Säljaren räknar ut värdet utifrån de förutsättningar som skapar
det högsta värdet samtidigt som köparen ofta väljer att värdera varumärket efter de metoder som
visar ett så lågt värde på varumärket som möjligt. I de situationerna så är det upp till förhandling.
Det gäller då att ha bra underlag och bra argument för att styrka sin värdering. Förhandlingen
brukar börja med att köparen kommer med ett anbud enligt sin kalkyl som då säljaren tar
ställning till och visar var man står. Därifrån utgår förhandlingen om att hitta ett värde som kan
accepteras av båda parter.
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4.3.4 ISO 10668
ISO-standarden är inte något som Hofstedt stött på under de varumärkesvärderingar han varit
med om. Det Hofstedt använder sig av istället är IFRS som han anser vara tillräckligt omfattande
för att göra en lämplig värdering. Det är tryggt att kunna hänvisa till en sådan standard för att öka
validiteten på värderingen av varumärket och deras övriga immateriella tillgångar. Utöver IFRS
har Hofstedt inte upplevt något behov av ytterligare riktlinjer för värderingsprocessen av ett
varumärke.

4.4 Jan Treffner, intervju 15 maj 2018
4.4.1 Bakgrund
Jan Treffner började efter en tid som revisor bygga upp en corporate finance-verksamhet och
specialiserade sig på värderingar i allmänhet. Han anställde då David Gajland och kom i
samband med det att rikta in sig mer på varumärken, vilket blev en inriktning som inleddes 1996
och som han höll fast vid tills han nyligen gick i pension.
4.4.2 Uppförandet av ISO 10668
Jan Treffner var ordförande i den kommitén som representerade Sverige i arbetet att ta fram den
internationella standarden. Idén till att ta fram en internationell standard för varumärkesvärdering
kom från tyskt håll där man identifierat ett problem med att samma varumärke kunde värderas
mycket olika beroende på vem som värderade varumärket. Det fanns inte heller någon
beskrivning av hur personen i fråga hade räknat och resonerat för att komma fram till just den
värderingen. Av dessa anledningar togs initiativet att ta fram en standard för
varumärkesvärdering, i syfte att få en gemensam och transparent bild över hur ett varumärke
värderas. Det finns riktlinjer för hur varumärken ska värderas i IFRS, men ISO 10668 är ett
komplement för att öka transparensen och säkerheten i värderingen. Vid en korrekt användning
av standarden ska två värderare komma fram till en liknande värdering samt att det tydligt ska
framgå hur värderingsprocessen har gått till och vilka aspekter som har tagits hänsyn till.
4.4.3 När används ISO 10668 av företag?
Treffner menar att det har gjorts satsningar för att företag ska värdera sina varumärken i högre
utsträckning än det görs idag. Problemet med att arbeta med ett eget upparbetat varumärke är att
det inte syns i balansräkningen och det är då svårt att veta om varumärket skapar värde för
företaget eller inte. En konsekvens av detta kan vara att ett företag kan göra en god vinst även
om varumärket kan sänka företagets värde genom badwill. Detta syns dock inte om varumärket
inte finns med i balansräkningen. Att beräkna ett värde på varumärket är också ett sätt att mäta
hur framgångsrika satsningar ett företag har gjort på sin marknadsföring och för att stärka sitt
varumärke. Om det investeras mer kapital i varumärket än vad varumärket ger i avkastning
behöver strategin ses över. Detta är slutsatser som endast kan dras genom att bestämma ett
konkret värde på varumärket. För att få ett så korrekt värde på varumärket rekommenderar
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Treffner starkt att företag alltid följer ISO 10668 då ett behov har uppstått att värdera sitt
varumärke. Det visar att värderingen genomförts på ett legitimt sätt och stärker därmed
värderingen. Att genomföra en värdering helt enligt ISO-standarden kan vara en kostsam
process. Treffner rekommenderar då att ändå genomföra värderingen enligt ISO 10668 i den mån
det går.
4.4.4 Metoder för att uppnå ISO 10668
Treffners uppfattning är att den vanligaste metoden för att uppnå ISO-standarden tyvärr är relief
of royalty-metoden. Han anser dock inte att detta är en lämplig metod eftersom värdet baseras på
avtalade licensavgifter som är avtalat mellan två parter. Det kan då finnas problem med att ge
varumärket en rättvis bedömning då villkoren för att få använda sig av varumärket kan skilja sig
åt från företag till företag samt att det kan finnas en inneboende svaghet i att en licensavgift, det
vill säga ett avtal mellan två parter, har för avsikt att fördela varumärkets värde eller avkastning
mellan dessa parter. Om dessa avgifter appliceras på ett företag som äger sitt varumärke själv så
underskattas också varumärkets värde. Standarden säger därför att, för att kunna använda relief
of royalty-metoden ska hänsyn tas till fördelningen av marknadsföringskostnaderna mellan
parterna. Då dessa uppgifter är svåra att ta reda på uppstår brister i metoden. Treffner tycker
dock att denna metod är ett mycket bra komplement till prispremiemetoden eller
volympremiemetoden för att kontrollera att dessa genomförts någorlunda korrekt; det vill säga
att om en värdering görs utefter båda dessa metoder kan man genom likheten mellan resultaten
avgöra om metoden har gett en rimlig värdering. Treffner menar att relief of royalty-metoden
genom detta har sina svagheter, men trots det är det redovisningsmässigt enligt IFRS i stort sett
den enda metoden som används.
4.4.5 ISO 10668s acceptans
Treffner erkänner att det har varit trögt att få en genomslagskraft i standarden och att den oftast
används då det är framtvingat, ofta vid transaktioner eller vid tvister. I dessa fall är det en tydlig
styrka att ha genomfört värderingen enligt standarden för att i så hög grad som möjligt undvika
dispyter om värderingens legitimitet och därmed varumärkets värde. Det är dock i stort sett
endast i dessa fall som ISO-standarden används. Treffner tror inte heller att användningen av
standarden kommer att öka så länge det inte blir vanligare att företag värderar även sina egna
upparbetade varumärken.
4.4.6 Nackdelar och komplement till ISO 10668
Vid frågan om Treffner ser några nackdelar med ISO 10668 svarar han att det inte finns några
egentliga nackdelar med standarden, utan att det alltid ökar trovärdigheten vid en
varumärkesvärdering. Det har internationellt väckt ett intresse att även ta fram standarder för
brand evaluation, alltså utvärdering av varumärket för att få fram varumärkets styrka och
lojaliteten mot det. Initiativet kom från kinesiskt håll i syfte att värdera varumärket från en annan
synvinkel. Detta fanns det dock bristande intresse för i både Sverige och andra länder och de

30  

gick därför inte vidare med att ta fram en sådan standard. I Kina har det även tagits fram
ytterligare standarder för att komplettera ISO 10668. Ett 15-tal standarder har lagts till för att ha
en specifik standard för respektive bransch. Treffner fick uppfattningen av att kinesiska företag
fick någon form av belöning eller andra fördelar ju fler standarder som behandlats i bolagen;
detta kunde han dock inte bekräfta men lyfte fram att det kunde vara en trolig teori.

5. Analys
I denna del av studien analyseras empirin med teorin som grund. Vi kommer att analysera
respondenternas tankar och åsikter som de delade med sig av under intervjuerna och koppla
samman detta med teorin. Analysen är uppdelad i två delar. Första delen handlar om teorins
definition av varumärkesvärdering jämfört med respondenternas syn samt varför varumärken
värderas. Den andra delen av analysen behandlar ISO-standarden samt hur den har accepterats i
praktiken.

5.1 Synen på varumärkesvärdering samt varför varumärken värderas
Synen på varumärkesvärdering har förändrats kraftigt i takt med att den tekniska utvecklingen
gått framåt enligt Lundberg. Detta eftersom de immateriella tillgångarna utgör en allt större del
av företagens värde. De immateriella tillgångarna kan utgöra upp till 80 procent av företagets
värde enligt Lundberg. Eftersom det är en så pass stor del av värdet har varumärkesvärdering fått
en viktigare roll och det ställs högre krav på att specificera vad som ingår. Det har även gjorts en
undersökning 2018 av Bolagsverket som stödjer det Lundberg säger. Resultatet av
undersökningen visade att de immateriella tillgångarna kunde stå för cirka 80 procent av
företagens värde (verksamt.se, 2017). Eftersom att varumärkesvärdering har blivit viktigare och
fått mer uppmärksamhet har värderingsteknikerna och tillämpningen av dessa fått mycket kritik.
Att värdera så stora och viktiga summor för verksamheter genom “black boxes” som tidigare
använts är historia menar Gajland, och anledningen är saknaden av transparens. Genom de så
kallade black boxes var det oklart var värdet kom ifrån och det gick heller inte att spåra i
processen. Processen var dold och det fanns inte något som direkt kunde stödja värdet som
presenterades, vilket gjorde att ett standardiserat ramverk började efterfrågas. I den nya
utvecklade standarden ISO 10668 öppnade man upp processen, och värdet som räknas fram
innehar en grund som tydligt visar vad värdet grundas på, vilket Lundberg också nämner.
Det är främst tre områden som tas upp av experterna Gajland, Lundberg och Sandell när
varumärkesvärdering kommer på tal och dessa är: det juridiska, det ekonomiska och
marknadsområdet. Detta bekräftas i teorin, eftersom det enligt PRV (2018) är av stor vikt att
skydda ensamrätten för bolag då de immateriella tillgångarna ökar allt mer i värde. Därför blir
det första steget att se över det juridiska perspektivet menar Gajland då det direkt påverkar värdet
av varumärket. Det är viktigt att se om det finns något juridiskt skydd som ensamrätt eller patent
för tillgången eller om det är förknippat med brister. Även detta bekräftas i teorin som PRV
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(2018) ger; nämligen att ett varumärke får en stor del av sitt värde genom att företaget som äger
varumärket innehar en ensamrätt. Juridiska rättigheter är viktigt även för att uppfylla första
kravet av en tillgång. Saknar ett företag juridiska rättigheter för sitt varumärke blir det svårt att
bevisa att företaget har rätt till och kontrollerar de framtida ekonomiska fördelarna
(Årsredovisning, 2009). Sandell och Lundberg börjar också en värdering med att titta på vilka
rättigheter, avtal och skydd varumärket har samt var ägandet ligger, då det händer att ägandet
ibland ligger helt fel. Värderingsprocessen handlar om insamling av relevanta underlag fortsätter
Lundberg, där processen oftast görs med samarbetspartners där alla är inom olika
kompetensområden. När alla samarbetspartners har gjort sina bedömningar, det vill säga på det
finansiella, juridiska och marknadsmässiga, ska resultatet arbetas fram och visa var värdet på
varumärket ligger.
Att syftet är tydligt väger tungt i varumärkesvärderingen. Olika syften kan få samma varumärke
att värderas till summor som skiljer på många miljoner (Fernandez, 2002). Syftet med att värdera
ett varumärke är många menar Sandell. Det kan handla om något internt inom verksamheten så
att ledningen ska kunna fatta korrekta beslut kring sina immateriella tillgångar. Sandell och
Gajland är eniga om att det även kan handla om att få fram värdet för att kunna sätta ett pris på
licensen. Det kan också handla om en extern plan fortsätter Sandell där verksamheten vill
försöka hitta finansiärer, sälja företag eller handla om en tvist där de måste bestämma
skadeståndsstorleken utifrån värdet på varumärket. Enligt Hofstedt görs värderingen främst vid
förvärv eller i kommersiellt syfte och som även vid offentliga publikationer kan vara ett sätt att
sprida varumärket. Oavsett vad anledningen är uppkommer svårigheten i att mäta
differentieringen mellan företagen när företaget i fråga börjar tillverka och sälja produkten.
Svårigheten ligger i att avgöra vilken del av kassaflödet som korresponderar med varumärket
(Fernandez, 2002). Värderingen kan göras på många olika sätt med en hel del olika metoder som
har sina för- och nackdelar. Vilken metod det blir beror på vem man frågar och vad personen har
för erfarenhet. De flesta forskare och experter nämner dock tre specifika modeller:
kostnadsbaserad värderingsmetod, marknadsbaserad värderingsmetod och inkomstbaserad
värderingsmetod. Även om dessa är de vanligaste skiljer de sig åt och kan tillämpas på olika sätt,
vilket har lett till de stora skillnaderna mellan värderingarna; något som enligt Gajland gör att ett
standardiserat ramverk efterfrågats.
Om en värdering av varumärket är fördelaktigt eller inte är experterna inte helt eniga om. Enligt
Lundberg kan en värdering medföra en hel del fördelar eftersom det under värderingar som
utförs brukar upptäckas en hel del förbättringsområden som med enkla medel kan stärka
varumärket ytterligare. Några större nackdelar finns inte, menar han. De enda som Sandell kunde
komma på var om varumärket visar sig vara övervärderat eller att processen kan vara kostsam,
vilket även bekräftas av Treffner. En helt annan syn på värderingen av varumärken har dock
Hofstedt som säger att värdering av varumärket i sig ofta är onödigt och kostsamt, och att
värderingen av varumärket har större värde för ägaren än för ledningen. Fördelen med att känna
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till värdet på varumärket är då att ägaren får en uppfattning om vad företagets varumärke bör
generera och var prestationerna bör ligga.

5.2 Acceptans och tillämpning av ISO 10668
ISO 10668 uppkom som ett komplement till IFRS då IFRS var mer inriktad på redovisningen av
de immateriella tillgångarna än på värderingen av varumärket i sig. Tanken bakom IFRS var att
skapa ett gemensamt språk så att företagskonton var begripliga och jämförbara globalt sett. När
det kommer till företagsförvärv är jämförbarheten och tilliten viktiga och syftet med IFRS är att
säkerställa tilliten och jämförbarheten i informationen som företaget presenterade i sina
finansiella rapporter (Europeiska unionens officiella tidning, 2009). IFRS är något som Hofstedt
använt sig av vid de företagsförvärv han varit med om och anser att det är tillräckligt omfattande
för att göra en lämplig värdering. Hofstedt anser att IFRS är en standard som är trygg att referera
till och ökar validiteten på värderingen av varumärket samt företagets immateriella tillgångar.
Han har inte upplevt något behov av ytterligare riktlinjer för värderingsprocessen av ett
varumärke. Sandell å andra sidan menar att en värdering utan ISO-standarden är bristfällig i
syftet att värderingen ska vara trovärdig och uppnå hög validitet. Lundberg håller med, och säger
att fördelarna med ISO 10668 jämfört med IFRS flera. Dels uppnås en internationell standard
som ett långt EU-samarbete ligger bakom med en blandning av olika kompetensområden som
varit involverade. Det är ett tydligt ramverk som inte enbart byggts upp utifrån ett ekonomiskt
perspektiv, utan även revisorer, marknadsförare och jurister har varit inblandade. Treffner
nämner att det finns riktlinjer för hur varumärken ska värderas i IFRS, men att ISO 10668 är ett
komplement för att öka transparensen och säkerheten i värderingen och stärker Lundbergs och
Sandells syn på standarden. Idén till framtagning av ISO 10668 växte fram från tyskt håll
berättar Treffner, där man identifierade problemet med att samma varumärke kunde värderas
olika beroende på syftet och vem som värderade varumärket. Innan standarden arbetats fram
fanns inte heller någon beskrivning av hur personen i fråga hade räknat och resonerat för att
komma fram till just den värderingen. Detta har numera ändrats och därmed utesluts möjliga
uppkommande problem genom att transparensen höjer validiteten av värderingen berättar
Treffner, vilket även bekräftas av Gajland.
ISO 10668 trycker på att det tydligt ska framgå vilket syfte värderingen har och vad den ska
användas till, sedan är det upp till uppdragsgivaren att bestämma sig för om de vill använda sig
av den data som framtagits under värderingen eller inte berättar Sandell. Han fortsätter förklara
att för att uppnå ISO-standarden är det inte enbart en metod som används utan man tittar på varje
enskilt fall och väljer metod utifrån det som skulle kunna visa det mest rättvisande värdet.
Gajland bekräftar att man ser till varje enskilt fall och menar att det inte är frågan om att hitta ett
exakt värde utan att komma så nära ett ackurat värde som möjligt. Man ska i det syftet kunna
övertyga en köpare eller säljare och därför använda sig av angreppssätt som är accepterade.
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Vilka metoder som är mest accepterade beror på vem man frågar och personens erfarenhet.
Gajland anser att den mest accepterade metoden är att diskontera framtida förväntade intäkter i
nuvärde vilket Birkin (1990) bekräftar och anser att den metoden är den som är närmast
fullständig jämfört med de andra metoderna. Dock är det många som betraktar metoden som
osäker. Hofstedt ser istället helst till kassaflöden och anser att metoder som beräknar framtida
värden är inte är helt tillförlitliga. Anledningen är den stora ovissheten och att framtiden är svår
att förutspå. Detta är något som även Birkin (1990) tar upp som metodens största och
oövervinneliga hinder, vilket andra författare som Planner (u.å) men även Treffner och Gajland
(2001) också påpekar. Lundberg och Sandell är eniga om att denna metod är den som används
mest där de diskonterade finansiella fördelarna ses över. Dock är inte detta en metod som
revisorerna föredrar. Birkin (1990) hävdar att revisorerna uppskattar metoder som ger möjlighet
att gå tillbaka i ekonomiska transaktioner och analysera vad som har investerats i varumärket och
dess utveckling. Ett varumärke kan dock ha ett stort värde utan att ha några större kassaflöden
säger Lundberg. I de fall lämpar det sig inte med en kassaflödesanalys utan andra
värderingsmetoder kan anses vara mer lämpliga. Både Lundberg och Sandell är dock eniga om
att det oftast är bäst att kunna hålla sig så nära en revisors önskan som möjligt och ser därför
fördelar med att värdera varumärken efter kassaflöden eller investeringar. Detta är dock inget
som Birkin (1990) rekommenderar och tar upp ett exempel där två varumärken värderas varav
det ena har genomgått större investeringar jämfört med det andra. Då skulle varumärket med en
högre investering vara mer värd enligt metoden. Det som inte tas i beaktning är om det skett
någon händelse på marknaden som gör att det ena varumärket har tappat kundernas förtroende
och därför påverkat varumärkets värde negativt. Även om det investerats mer kapital i det
varumärke som tagit skada kan värdet ha sjunkit i förhållande till varumärket som inte genomgått
samma ekonomiska satsningar.
När ISO 10668 introducerades 2010 trodde Lundberg att standarden skulle få ett snabbare och
större genomslag. Främst för att forskare, varumärkesvärderare och revisorer med flera upplevt
en stor efterfrågan och ett önskemål om att hitta en mer gemensam värderingsmetod. Lundberg
tror att spridningen har tagit extra lång tid då det i botten finns en viss generell skepticism kring
värdering av immateriella tillgångar. Treffner bekräftar Lundbergs syn på standardens
långsamma spridning och han hade inte heller förväntat sig en så svag genomslagskraft. Att
Hofstedt inte ens har stött på ISO 10668 under de varumärkesvärderingar han varit med om visar
att standarden inte nått fram i den mån som man önskat. Idag används standarden oftast då det är
framtvingat upplever Treffner, vilket mestadels sker vid tvister eller förvärv. Det är extra viktigt
att kunna styrka värderingen vid tvister, främst för att undvika dispyter om värderingens
legitimitet och därmed varumärkets värde.
Lundberg tror att kännedomen börjar sprida sig mer och mer. Detta leder till att den används i
större utsträckning och kan leda till en positiv spiral. Treffner däremot tror inte på att
användningen av standarden kommer att öka så länge det inte blir vanligare att företag värderar

34  

även sina egna upparbetade varumärken, men även om experterna inte är överens om i vilken
utsträckning ISO 10668 kommer att vara accepterad i framtiden är det tydligt att värderingarna
som görs och sättet experterna resonerar på bygger mycket på de riktlinjer som återfinns i
standarden.

6. Slutsats
Syftet med studien är att undersöka om den nya ISO-standarden som utvecklats har accepterats
och tillämpats i praktiken. Vi vill även undersöka vilka metoder som tillämpas för att uppnå ISO
10668 och om standarden har bidragit till en minskad oenighet för hur ett varumärke ska
värderas.
ISO 10668 tillämpas sällan om det inte finns ett tydlig skäl till att en djupgående
varumärkesvärdering behöver göras.
ISO 10668 har accepterats väl av varumärkesvärderare men standarden har inte lyckats få önskad
genomslagskraft i praktiken. Empirin visar tydligt på att standarden har tagit längre tid att slå
igenom än vad experterna hade räknat med, trots att forskare, varumärkesvärderare, revisorer
med flera upplevt en stor efterfrågan och ett önskemål om att hitta en mer gemensam och
transparent värderingsmetod. Detta är något som experterna tror kommer att ändras inom de
kommande åren då de ser en spridning som de hoppas ska resultera i en positiv spiral. Idag
upplever experter att standarden oftast används då det är framtvingat, vid exempelvis tvister eller
förvärv. Mestadels då processen behöver vara välgrundad för att kunna styrka värderingen och
undvika dispyter om värderingens legitimitet och därmed varumärkets värde. Standardens höga
kredibilitet har lett till en minskning av de problem som uppstått kring varumärkesvärdering.
Dock är den inte allt för stor då standarden ännu inte fått sitt stora genomslag, men när den
positiva spiralen som experterna tror på tar fart kommer vi att få ett tydligare resultat på att
problemen som existerat vid varumärkesvärdering minskar.
Det finns flera metoder som kan användas för att uppnå en värdering enligt ISO 10668.
Förutsättningen är dock att metoden som används kan uppfylla de kriterier som finns i
standarden.
Vad gäller metoder som tillämpas för att uppnå standarden finns det inga konkreta krav, utan den
innehåller istället riktlinjer som ska efterföljas. Experterna favoriserar olika metoder beroende på
vilket område de har sin expertis inom. Vissa ser metoder med historiska siffror som mer
accepterade medan andra anser att metoder som räknar framtidens värden är mer accepterade.
Om standardens riktlinjer och krav på transparens efterföljts finns det en mer accepterad grund
för att värderingen skett på ett korrekt sätt och ger därför ökad trovärdighet oavsett vilken metod
som använts under processen. Ju tydligare det redogjorts för hur processen har gått till, desto
mindre blir risken för konflikt över resultatet av värderingen. Att certifiera värderingen med ISO
10668 kan dock vara en komplicerad och kostsam process och görs därför mycket sällan om det
inte är nödvändigt. Så noggrant beräknade varumärkesvärderingar efterfrågas främst som
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tidigare nämnt vid uppköp för att undvika att betala överpris eller få för lite betalt för
varumärket, eller vid tvister för att räkna ut den ekonomiska skadan i så god proportion till
varumärkets värde som möjligt.
Varumärkesvärderingar som genomförts enligt ISO 10668 bidrar till en minskad oenighet
om hur ett varumärke ska värderas; detta på grund av att en rad kriterier för värderingen
har uppnåtts.
Varumärkesvärdering blir allt vanligare då de immateriella tillgångarna utgör en större och större
del av företagens totala tillgångar. Hur dessa värderingar sker är beroende av dess syfte och
omfattning och det finns därför inte ett korrekt sätt att genomföra en värdering på. IFRS utgör en
stabil grund för värdering av immateriella tillgångar samtidigt som ISO 10668 utgör ett
komplement för att göra en varumärkesvärdering så trovärdig som möjligt. Detta hindrar dock
inte att värderingar görs på olika sätt, utan värderingsmetoderna utses baserat på syftet med
värderingen. ISO 10668 har dock visat sig motverka oenigheter mellan parter då metoder och
synsätt som tillämpats vid värderingen ska ge transparent information. Att genomföra en
värdering enligt ISO 10668 är en kostsam process, men kan dock vara lönsam att göra då
riskerna för ekonomisk förlust är större. Hur standarden kommer att hanteras i framtiden är
ovisst, men det är högst troligt att värdering av immateriella tillgångar, och därmed varumärken,
kommer få en allt större betydelse i värderingen av företagens totala tillgångar i samband med att
världen och tekniken kommer fortsätta att utvecklas.

7. Förslag till vidare forskning
Studien som vi gjort utav ISO-standarden 10668 har visat att det finns ett stort mörkertal i
praktiken. Hur många verksamheter det är som faktiskt använder sig av standarden i sina
varumärkesvärderingar är ingen som vet och inte heller i vilken utsträckning ISO-standarden är
känd. Det som hade varit intressant att veta mer om är hur många värderingar det är som har
gjorts enligt ISO 10668, och detta är en studie som skulle kunna genomföras på ett kvantitativt
tillvägagångssätt. En del verksamheter använder värderingen som intern information medan
andra använder värderingen i samband med förvärv, men informationen förblir i många fall ändå
konfidentiell. Hur mycket ISO-standarden används i praktiken sett både till Sverige och
internationellt är något som många hade varit intresserade av, men framför allt vad det beror på.
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9. Intervjufrågor
Intervjufrågor Gajland, Treffner, Lundberg och Sandell.
- Berätta kort om dina tidigare erfarenheter inom varumärkesvärdering.  
- Varför väljer ett företag att värdera sitt varumärke?
- Vilka fördelar/nackdelar finns det att värdera sitt varumärke?
- Vilka personer i en organisation är vanligtvis inblandade i värderingsprocessen?
- Hur går en värdering till?
- Vilka metoder används vanligtvis för att värdera ett varumärke? (Marknadsmetoden,
kostnadsmetoden, inkomstmetoden eller andra metoder?)
- Hur vanligt är det att varumärkesvärderingar görs efter standarden IS0:10668?
- Vad ser du för fördelar/nackdelar med ISO:10668?
- Hur ofta tas det extra hänsyn till IFRS?
- Övriga tankar och åsikter om varumärkesvärdering.
Intervjufrågor Anders Hofstedt
- Kan du berätta berätta dig själv och dina tidigare erfarenheter i karriären?
- Kan du berätta om HAFA?
- Vilka varumärken ingår i HAFA Bathroom Group och hur skiljer de sig åt?
- Varför togs det beslutet att förvärva ett varumärke?
- Vilka var inblandade i processen att förvärva varumärket?
- Hur gick processen att förvärva ett varumärke ut?
- Vilka metoder användes för att värdera varumärket? (Marknadsmetoden, kostnadsmetoden,
inkomstmetoden eller andra metoder?) Varför gjordes värderingen på just det sättet?
- Tog ni särskild hänsyn till IFRS?
- Har ni har genomfört värderingen efter IS0:10668?
- Vad ser du för fördelar/nackdelar med ISO:10668?
- Hur har HAFA utvecklats i samband med de varumärkesförvärv som gjorts?
- Hur stort är varumärkets betydelse för företaget?
- Vad ger ert varumärke för fördelar gentemot konkurrenter?
- Övriga tankar och åsikter om varumärkesvärdering.
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