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FÖRORD 
 
Den här studien är en kandidatuppsats inom företagsekonomi med inriktning mot 
externredovisning. Vi vill tacka Er som bidragit till vår studie och kommit med synpunkter, tips 
och idéer samt korrekturläst rapporten, vilket har lett till förbättringar i arbetet. Framförallt vill 
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SAMMANFATTNING  

Svensk titel: Värdering av varumärken - En kvalitativ studie om problematiken kring vilken 
metod som används vid förvärv.  
Engelsk titel: Brand valuation - A qualitative study on the problems of the method used during 
the acquisition.  
Författare: Emelie Nolerås och Jana Simunovic  
Färdigställd (år): 2012  
Handledare: Titti Eliasson  
 
Bakgrund: I samband med ändringen i regleringarna år 2009 kring hur goodwill ska hanteras 
vid förvärv har varumärkesvärdering allt mer uppmärksammats. Goodwillposten ska numera 
identifieras och varumärket ska därav särskiljas för att individuellt kunna värderas. Vid 
värdering uppstår problem med ett antal faktorer som kommer påverka valet av metod, för att få 
fram ett tillförlitligt värde.  
 
Syfte: Syftet med den här studien är att undersöka vilken metod som tillämpas vid värdering av 
varumärken i samband med förvärvssituationer. Dessutom är syftet att få en bättre förståelse 
kring varumärkesvärdering och dess problematik.  
 
Metod: Studien har en kvalitativ utgångspunkt där tre nyckelpersoner inom 
varumärkesvärdering har intervjuats. Dessa arbetar som värderingsspecialister på olika 
revisionsbyråer, för att få fram svar som sedan skulle kunna jämföras. Arbete utifrån ett abduktiv 
arbetssätt har möjliggjort att studiens syfte har kunnat uppnås.  
 
Resultat: Det resultat som vi kan påvisa genom den här studien är att varumärkesvärdering inte 
är en exakt vetenskap. Varje värderare kommer vid värdering att utgå från egna personliga 
preferenser och data som finns tillgänglig. Dock såg vi att en metod tillämpades av samtliga 
respondenter på ett eller annat sätt. Värdet på ett varumärke som beräknas fram genom metoden 
anses därför vara mer tillförlitligt än vid användning av annan metod.  
 
Utifrån denna studie kan vi konstatera att det krävs ett antal faktorer, som är olika från värderare 
till värderare. Beroende på varje värderares syn på dessa faktorer kommer valet av 
värderingsmetod att påverkas. 

 

 
  



 

 
 
 
 

ABSTRACT  
Swedish title: Värdering av varumärken - En kvalitativ studie om problematiken kring vilken 
metod som används vid förvärv  
English title: Brand valuation - A qualitative study on the problems of the method used during 
the acquisition.  
Authors: Emelie Nolerås and Jana Simunovic  
Published (year): 2012  
Tutor: Titti Eliasson  
 
Background: Associated with the change in the regulations in 2009 concerning how goodwill 
should be handled in the acquisitions, brand valuation is increasingly recognized. Goodwill will 
now be identified and the brand will therefore be separated to be individually evaluated. The 
valuation has a problem with a number of factors that will influence the choice of method, to 
obtain a reliable value.  
 
Aim: The purpose of this study is to examine the method used for brand valuation associated 
with the acquisition situations. In addition, it aims to gain a better understanding of brand 
valuation and its problems.  
 

Method: The study has a qualitative basis, where three key people of brand valuation have been 
interviewed. These work as valuation specialists at various accounting firms, this to get answers 
that could be compared. Working from an abductive approach has enabled that the study's 
purpose was achieved.  
 

Results: The result that we can demonstrate through this study is that brand valuation is not an 
exact science. Valuers will base the valuation on their own personal preferences and available 
data. However, we saw that all respondents in one way or another applied a method. The value 
of a brand that is calculated through the method is therefore considered more reliable than when 
using another method.  
 
From this study we observed that it takes a number of factors which will be different from valuer 
to valuer. Depending on each valuers views on these factors the choice of valuation method will 
be affected. 
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1. INLEDNING 

I följande kapitel beskrivs bakgrunden kring vår problematisering samt förs en diskussion kring 

de problem som identifierats kring varumärkesvärdering. Diskussionen kommer att leda fram till 

vår problemformulering och avslutningsvis beskrivs rapportens syfte och disposition. 

 
1.1 PROBLEMBAKGRUND 

I Svenska dagbladet år 2011 skrevs om att ett företags marknadsvärde består till en allt större del 
av varumärket. Varumärket Coca-Cola är exempelvis värderat till 504 miljarder kronor och 
företagets börsvärde är 1000 miljarder kronor. I dagsläget går det inte att undkomma hur viktigt 
det är för ett företag att värdera sitt varumärke till ett tillförlitligt värde. Det går att påvisa vid 
företagsförvärv, där varumärket utgör en stor del av vad ett företag får betala för ett annat. Dock 
har många företag tyvärr inte en fullständig bild av de faktorer som påverkar ett varumärke och 
tillämpningen av värderingen (Dunér, 2012). 
 
Enligt Håkansson och Wahlund (1996) är ett företags pris ofta högre än vad balansräkningens 
värde är, vilket kan påvisas genom företagsförvärv. Perrier (1997) menar att ett företagsförvärv 
sker då ett företag köper upp ett annat. Enligt IFRS 3 är grunden att skulder och tillgångar köps 
vid ett förvärv (Föreningen Auktoriserade Revisorer [FAR], 2011). Marton, Lumsden, 
Lundqvist, Pettersson och Rimmel (2010) menar att tillgångar och skulder vid tidpunkten för 
förvärvet ska beräknas till verkligt värde, vilket försvårar värderingen. Ett vanligt skäl till 
företagsförvärv är att kunna nå en ny marknad eller för att uppnå stordriftsfördelar. Brockington 
(1995) menar att ett annat motiv vid förvärv är att få tillgång till ett företags immateriella 
tillgångar, vilket kräver noggrann värdering av tillgången. Enligt Nationalencyklopedin [NE] 
(2012) benämns det avtalade priset mellan parterna vid köpet som köpeskilling. Enligt Rodov 
och Leliaert (2002) finns det ett gap mellan köpeskillingen och det bokförda värdet. Hart och 
Murphy (1998) menar att gapet som uppkommer vid ett förvärv benämns som goodwill. Enligt 
Lindemann (2010) ansågs problematiken med gapet inte vara en viktig fråga när goodwillposten 
var liten. När förvärv skedde där ett företag hade ett starkt varumärke medförde det att den 
ekonomiska verkligheten och redovisningen av goodwill var i otakt. Det blev upptakten till att 
redovisningen av goodwill ändrades (Lindemann, 2010). Företag hade även svårt att 
kommunicera var värdet skapades (Treffner & Gajland, 2000). Carlsson och Sandell (2010) 
beskriver att sedan år 2005 ska alla bolag i Europa med noterade aktier följa International 
Financial Reporting Standards (IFRS). International Accounting Standards Boards (IASB) 
arbetade vidare och sedan 2009 ska goodwill identifieras enligt IFRS 3 (Carlsson & Sandell, 
2010). Tillgångarna ska redovisas även om det inte gjordes i det förvärvade bolaget. (FAR, 
2011). De immateriella tillgångarna kan enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) särskiljas från 
goodwill, men det är inget krav. 
 

    
 

 

 

 

 

 

Figur 1.1 Egenskapad figur som visar en förvärvssituation  

MODERBOLAGET  
Vad har vi betalat? 
(Anskaffningsvärde) 

Goodwill 

DOTTERBOLAGET  
Vad har vi fått? 
(Verkligt värde) 
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Ett varumärke måste enligt Brockington (1995) skiljas från goodwillen för att kunna värderas. 
Vid värdering bör varumärkets marknadsvärde användas. Svårigheten ligger i att jämföra 
varumärken med varandra. Vågen av förvärv på 80-talet gjorde att ett dolt värde upptäcktes, 
vilket uppmärksammade värderingsfrågan kring varumärken (Seetharaman, Nadzir & Gunalan, 
2001). Enligt Salinas (2011) var startskottet för varumärkesvärdering när det brittiska företaget 
Ranks Hovis McDoughall värderade och aktiverade sitt varumärke. Företag var då 
undervärderade och hänsyn togs inte till varumärken. Anledningen till värderingen var att 
företaget ville skydda sig mot en konkurrent som hade lagt ett för lågt bud på företaget (Salinas, 
2011). Danielsson (2011) beskriver att år 2010 togs en ny standard fram för att förenkla arbetet 
med varumärkesvärdering, vilken benämns som ISO 10668. Enligt Salinas (2011) har Sverige 
aktivt deltagit vid framtagandet av standarden. Danielsson (2011) menar att standarden nämner 
ett antal värderingsmetoder som används som riktlinjer och vägledning vid 
varumärkesvärdering. Det har funnits ett behov av en sådan standard för att ett företag ska veta 
vilken metod de ska tillämpa för att värdera sitt varumärke.  
 
Lindemann (2010) menar att intresset för varumärken har ökat, både bland revisorer och 
värderingsspecialister. Uppbyggnaden av ett varumärke passar inte tänkandet hos nuvarande 
företagsledningar vid värdering. Det gäller därför att försöka undgå redovisningsdefinitionen och 
se vilken effekt ett varumärke har på ett företag. Enligt Cravens och Guilding (2001) har det 
blivit allt viktigare med varumärkesvärdering. Det kan påvisas genom graden av uppmärksamhet 
som normgivare har gett ämnet och att det har blivit en internationellt växande fråga. Salinas 
(2011) uttrycker att sedan värderingen av varumärken påbörjades för 20 år sedan har det skett 
drastiska förändringar inom värderingsindustrin av varumärken. Ett problem är att 
varumärkesvärderingen ofta har missförståtts, vilket har lett till att aktörer i branschen blivit 
skeptiska till värderingsmetoderna. 
  
1.2 PROBLEMDISKUSSION 

Enligt Håkansson och Wahlund (1996) har varumärken både en strategisk och finansiell 
betydelse, vilket medför att varumärken behöver värderas vid företagsuppköp. Vidare anser Hart 
och Murphy (1998) att ökningen av företagsförvärv beror på att företag allt mer förvärvas tack 
vare de immateriella tillgångarna och inte de materiella. Perrier (1997) menar att det leder till att 
användningen och betydelsen av att värdera varumärken i samband med förvärv ökar. Enligt 
IFRS 3 är köpeskillingens storlek det som ett företag betalar för det företag som förvärvas (FAR, 
2011). Perrier (1997) anser att när ett företag förvärvar ett annat måste marknadsvärdet beräknas 
på tillgångarna. Marknadsvärdet speglas av priset som det förvärvande företaget betalar. Enligt 
Kallapur och Kwan (2004) är varumärket associerat med ett företags marknadsvärde. Dock 
menar Kang och Gray (2011) att det finns ett gap mellan marknadsvärdet och det bokförda 
värdet på företaget som ständigt expanderar. Gapet gör att företag ser ut att vara övervärderade, 
eftersom de immateriella tillgångarna inte är värderade. Enligt Salinas (2011) benämns det så 
kallade gapet som goodwill. Hart och Murphy (1998) och Lindemann (2010) menar att intresset 
för goodwill har ökat. Enligt Seetharaman et. al. (2001) döljer goodwillen de immateriella 
tillgångarna, såsom ett varumärke. Tollington (1998) menar dock att goodwillen inte är en 
tillgång i sig. Enligt Brockington (1995) uppstår problem när ett varumärke ska särskiljas från 
goodwillen, för att sedan individuellt kunna beräknas. Sahut, Boulerne och Teulon (2011) menar 
att förändringen i IFRS 3 ska standardisera information och göra den mer relevant. 
Informationen ska även spegla ett företags situation tydligare. De nya rekommendationerna ska 
förbättra kvaliteten på den finansiella informationen. Salinas (2011) anser att ändringen i 
rekommendationerna har belyst vikten av att förstå värdet som skapas av immateriella tillgångar. 
Danielsson (2011) anser att det dock är svårt för ett företag att värdera sitt varumärke. Det 
innefattar att sätta ett ekonomiskt värde på ett varumärke. Enligt Håkansson och Wahlund (1996) 
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innefattar varumärkesvärdering inte enbart att få fram hur mycket pengar som investerats. Ett 
företag kan ha investerat mycket pengar i ett varumärke som ändå misslyckats.  
 

Brockington (1995) menar att ett varumärke utgör en kombination av flera komponenter och inte 
enbart en identifierbar tillgång. Enligt Perrier (1997) är det nödvändigt att utvidga definitionen 
på ett varumärke. Ett varumärke kan då innefatta attributen kring försäljning, marknadsföring 
och produktion. Begreppsskillnaden mellan en produkt och ett varumärke kan dock bli något 
otydlig. Problemet med den oundvikliga otydligheten är att det får konsekvenser för ett 
varumärkes värderingsmetoder. Salinas (2011) menar att innan värderingen kan ske är det viktigt 
att definiera en tillgång, vilket är extra viktigt när det handlar om varumärken. Perrier (1997) 
menar att ett företag kan under- eller övervärderas på grund av ett varumärke. Anledningen till 
under- eller övervärdering beror på informationsbrist, som utgörande baseras på att det inte finns 
något rätt eller fel för hur varumärkesvärdering ska tillämpas. Det vore orealistiskt att anta att 
varumärken inte har beaktats vid ett företagsförvärv. Konsekvenser av problemet blir att 
värderaren själv får göra en personlig bedömning om värderingen av ett varumärkes värde 
(Perrier, 1997). Problematiken ligger därav i att värderingen av ett varumärke ska ge ett 
tillförlitligt och korrekt värde (Perrier, 1997; Raggio & Leone, 2009).  
 
Enligt Hart och Murphy (1998) kan balansräkningsfrågor ha lett till ökad vilja att utveckla 
varumärkesvärdering. Tillämpningen stannar dock inte där, utan även behov av mer information 
kommer att påverka utvecklingen av värderingen. Treffner (2011) menar att 
värderingsutvecklingen går snabbt framåt. Det finns därför ett stort behov av att uppmärksamma 
ett varumärkes funktion och hur det ska värderas. Behovet kan enligt Cravens och Guilding 
(2001) tillfredsställas genom varumärkesvärdering. Lindemann (2010) menar att det är ett 
relativt nytt fenomen att värdera och förstå ett varumärkes ekonomiska värde. Enligt Beutel och 
Ray (2004) värderas immateriella tillgångar, såsom varumärken, med hjälp av olika matematiska 
metoder. Metoderna ska kunna appliceras på alla immateriella tillgångar. Danielsson (2011) 
uttrycker att standarden ISO 10668 innehåller ett antal värderingsmetoder och riktlinjer för hur 
varumärkesvärderingen ska ske. Företag har möjlighet att välja vilken av standardens metoder de 
vill tillämpa vid sin värderingsbedömning. Swedish Standards Institute [SIS] (2010) beskriver att 
ISO 10668 ska fungera som ett ramverk för företag. I en värdering ska även relevanta 
förhållningssätt och förutsättningar synas enligt standarden. Det medför att problemet ligger i 
vilken av standardens metoder som värderingen baseras på (SIS, 2010).  
 
Ett varumärke kan enligt Hart och Murphy (1998) inte längre tas för givet. Varumärken ska 
hanteras på samma sätt som de materiella tillgångarna om ett företag ska kunna utvecklas i 
framtiden (Hart & Murphy, 1998). Enligt IFRS 3 ska tillgångarna som skapar goodwillen 
identifieras om tillgångarna uppfyller kriterierna. Tillgångar som tidigare var oidentifierade 
måste därför värderas för att sedan skiljas från goodwillen (FAR, 2011). Perrier (1997) anser att 
separationen av ett varumärke från posten goodwill i samband med förvärv dock inte är det 
enklaste. Det krävs en separation för att få fram ett tillförlitligt värde vid värdering. I praktiken 
finns det enligt Beutel och Ray (2004) även andra faktorer som kan påverka ett varumärkes 
värde. Utan analys av vilka de bakomliggande faktorerna är blir resultatet inte övertygande. 
Nyllinge (1998) anser att det därför är viktigt att definiera värderingens perspektiv, när 
värderingen sker och vem som utför den. Frågan är om ett företag kan få fram ett tillförlitligt 
värde med hjälp av en av värderingsmetoderna. Då det inte enbart finns en metod för 
varumärkesvärdering undrar vi vilken metod som kommer att tillämpas och hur det kommer sig? 
Det leder oss till vår frågeställning. 
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1.3 PROBLEMFORMULERING 

 Vilken metod för varumärkesvärdering används vid företagsförvärv och varför?  

 
1.4 SYFTE 

Syftet med rapporten är att få en bättre förståelse för varumärkesvärdering och att belysa 
problematiken vid förvärvssituationer, där varumärket behöver särskiljas från goodwill. Vi vill 
dessutom belysa vilken metod som används för värdering av varumärken och vad valet av metod 
baseras på.  
 
1.5 UPPSATSENS DISPOSITION 

Kapitel 1: Inledning 

Kapitlet kommer att inledas med en bakgrundsbeskrivning över det studerande ämnet för att 
därefter övergå till en diskussion. Avslutningsvis beskrivs problemformuleringen och 
studiens syfte. 

Kapitel 2: Övergripande metod 

I det här kapitlet beskrivs de val som görs såsom ansats, insamlingsmetod och 
tillvägagångssätt. För varje val som görs sker även argumentationer kring för- och nackdelar 
med valen. 

Kapitel 3: Teoretisk referensram 

Inledningsvis ges en överblick av kapitlet genom en egenskapad figur som följs av en 
beskrivning av förvärvssituationer och vad rekommendationerna anser om varumärken. Det 
följs av teorier som fördjupar sig i hur varumärkesvärderingen ska ske och vilka metoder 
som är tillämpbara. Slutligen beskrivs framtiden kring varumärkesvärdering. 

Kapitel 4: Empirisk metod 

I det här kapitlet behandlas de val som görs kring empirin. Diskussioner förs angående val 
som innefattar planeringen, genomförandet och analysen av den primära 
datainsamlingsmetoden. En diskussion kring studiens tillförlitlighet, trovärdighet och 
giltighet avslutar kapitlet. 

Kapitel 5: Empiri 

Kapitlet kommer att bestå av resultaten från vår insamlade data som vi har fått fram genom 
de intervjuade respondenterna. Dessutom ges en övergripande information om varje 
respondents revisionsbyrå och kapitlet avslutas med en sammanfattande tabell. 

Kapitel 6: Analys 

En analys kommer att göras där teorin och den insamlade empirin diskuteras och analyseras. 
Dessutom jämförs teori med teori samt empiri med empiri. Detta för att få fram eventuella 
likheter och skillnader. Det sammanfattas med en analysmodell som används till nästa 
kapitel. 

Kapitel 7: Slutsatser och förslag till fortsatt forskning 

I det här kapitlet presenteras det resultat som vi har fått fram samt egna bidragande slutsatser 
till studien. Avslutningsvis ges förslag till fortsatt forskning. 
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2. ÖVERGRIPANDE METOD 

I detta kapitel beskrivs val av forskningsansats och angreppssätt samt förs en diskussion kring 

val av metod. I kapitlet diskuteras metoden för insamlingen av sekundärdata, där även kritik 

framförs. Avslutningsvis beskrivs uppsatsens begränsningar.  

 

2.1 VAL AV ÄMNE 

På företagsmarknaden har det blivit allt viktigare att värdera immateriella tillgångar, såsom 
varumärken. Värdering av dessa dolda tillgångar var något som fångade vårt intresse. Vi valde 
därför att fördjupa oss inom ämnet varumärkesvärdering. Genom den här djupgående studien 
fann vi att det är av väsentlighet för ett företag att värdera sitt varumärke. Värderingsfrågan 
kring varumärken blir allt mer omdiskuterad där diskussionen innefattar vilken metod som ska 
tillämpas. Vi ville få en bättre insyn i förvärvssituationer när ett varumärke ska särskiljas från 
goodwill och att undersöka vikten av att värderingen utförs korrekt. Därefter övergår 
problematiken till hur de attribut som kan hänföras till ett varumärke särskiljs. Detta fångade vårt 
intresse och vi ville därför få fram vilken värderingsmetod som tillämpas och varför just den 
metoden valts.   
 
2.2 FORSKNINGSANSATS 

2.2.1 Positivism eller hermeneutik 

Vi fann vissa likheter med både den hermeneutistiska och positivistiska kunskapsteorin. Därför 
valde vi att kombinera de båda kunskapsteorierna, men lade fokus på den hermeneutiska 
kunskapsteorin. För att ett varumärke ska kunna värderas var utgångspunkten att varumärket 
måste särskiljas från goodwillen som uppstår vid förvärv. Vi upptäckte att värdering av 
varumärken är tolkningsbaserad och att det inte finns några klara regler för hur värderingen ska 
ske. De som utför värderingar agerade subjektivt och utgick från egna kunskaper. Enligt 
Jacobsen (2002) är den hermeneutistiska kunskapsteorin tolkningsbaserad och individer agerar 
subjektivt. Värderaren gör värderingen utifrån sin preferens, där metod väljs därför utifrån de 
personliga åsikterna. 
 
Vår rapport bygger på tidigare forskning. Enligt Jacobsen (2002) är det den positivistiska 
kunskapsteorins grund. Därav ansåg vi som tidigare nämnt att vi fann vissa likheter med de båda. 
Utgångspunkten var att söka information i tidigare forskning, för att få en bra grund till vår 
empiriska undersökning. Dessutom intervjuade vi revisionsbyråernas representanter inom 
värderingsområdet kring varumärken.  
 
2.2.2 Induktiv, deduktiv eller abduktiv 

För att få en bättre förståelse för det studerade problemet ansåg vi att den abduktiva ansatsen var 
bäst lämpad. Den abduktiva ansatsen tillämpades eftersom vi inte har gått in helt neutrala i 
rapporten. Inför studiens början gick vi in med vissa egna reflektioner, tankar och förväntningar 
kring ämnet varumärkesvärdering. Därför kunde vi använda oss av tidigare teori och empiri för 
att sedan varva dessa. Genom att varva teori och empiri kunde vi få en bättre förståelse. Vi 
utgick inte enbart från teori till empiri eller omvänt, utan valde istället att kombinera de båda. 
För att få fram värderingsmetoder för varumärken använde vi oss därför av både teori och 
framtagen empiri. Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) innebär en abduktiv ansats att teori och 
empiri kan varvas. Den abduktiva metoden innehåller både induktiva och deduktiva drag. Det 
går dock inte att säga att det är en blandning av de båda. Skillnaden på den abduktiva 
inriktningen och de andra två är att den förstnämnda inkluderar förståelse, vilket var det vi ville 
få fram. 
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2.2.3 Kvalitativ eller kvantitativ 

Valet av metod föll sig relativt naturligt då vi tidigare fokuserat på en hermeneutisk 
kunskapsteori, som fokuserar på individers tolkningar. Vi ville få ut maximal information och då 
våra förkunskaper var begränsade ansågs den kvalitativa metoden vara bäst lämpad i vårt fall. Vi 
ville skapa bättre förståelse kring varumärkesvärdering och behövde därför en bredare bild av 
fenomenet. Dessutom ansåg vi att problemställningen inte fullständigt kunde fastställas innan vi 
hade satt oss in ämnet. Det medförde att problemställningen ändrades och utvecklades under 
processens gång. Både Backman (2008) och Jacobsen (2002) anser att vid en kvalitativ metod 
kan problemställningen ändras. Även varumärkesvärderingens subjektivitet övertygade oss 
ytterligare om att den kvalitativa metoden var bäst lämpad. Metoden möjliggjorde för oss en 
närmare relation till våra respondenter. Målet var att undersöka hur väl teorier överensstämmer 
med de resultat som vi skulle få fram. Det är enligt Jacobsen (2002) en av fördelarna med den 
kvalitativa metoden. Dessutom sätter den kvalitativa metoden inte många begränsningar på 
informationen från respondenten. 
 
Vi försökte ta hänsyn till de problem som den kvalitativa metoden kan medföra. Ett problem 
Kvale (1997) nämner är att det kan vara svårt för intervjuaren att vara objektiv vid en kvalitativ 
metod. Under arbetets gång försökte vi vara objektiva och fokusera på det vi skulle undersöka. 
Hänsyn togs även till nackdelarna med den valda metoden, att den är kostsam och tidskrävande. 
Vi ansåg att informationen vi ville få ut, trots alla nackdelar och problem, skulle bli bättre vid en 
kvalitativ metod. Våra respondenter skulle dessutom kunna svara mer fritt, där det inte fanns 
några fasta svarsalternativ som vid en kvantitativ. Vi valde även bort att kombinera den 
kvantitativa och kvalitativa metoden, då tiden var begränsad. Vi ansåg att resultatet av vår studie 
ändå skulle bli bra.  
 
2.3 Insamling och kritik av sekundärdata 

Vi använde oss av sekundärdata i form av böcker och vetenskapliga artiklar. Böckerna lånades 
på Högskolebiblioteket i Halmstad och även artiklarna hittades via bibliotekets databaser. När vi 
sökte på olika källor använde sökord såsom varumärken, immateriella tillgångar, Brands, 
Intangible assets, goodwill, acquisition, ISO 10668, brand valuation och värdering av 

varumärken. Vi använde oss av databaser såsom Google scholar, Emerald, ABI Inform och 
Elsaiver. Sökprocessen underlättades genom att tidigare forskning togs fram och med hjälp av 
deras källförteckningar fick vi tips på källor.  Ett flertal olika källor användes för att se hur andra 
författare ställde sig till problemet kring varumärkesvärdering. Vi ville inte bli begränsade av en 
författare och dennes syn på problemet. Vid användandet av sekundärdata försökte vi att under 
processens gång vara kritiska och endast använda oss utav källor som vi ansett vara tillförlitliga. 
Vi valde information där flera källor kommit fram till liknande slutsatser, samtidigt som vi 
granskade sekundärkällorna för att stärka tillförlitligheten. Enligt Jacobsen (2002) kan det vara 
viktigt att aldrig använda sig utav endast en källa. Vid valet av sekundärdata måste forskaren 
vara kritisk och bedöma hur troliga källorna är. Undersökningsprocessen syns ofta inte vid 
användandet av sådana data. Ett annat problem som kan finnas vid användning av sekundärdata 
är data från olika tidsperioder. 
 
I vår studie valde vi att använda oss av vad Jan Treffner, värderingsspecialist på PWC och 
ordförande vid framtagningen av standarden ISO 10668, har forskat fram. Vi ansåg att han är 
något av en expert, eftersom han har forskat mycket kring ämnet och var också viktig vid 
framtagandet av den nya standarden. Vi valde att använda oss av Treffner i teoriavsnittet och 
även att intervjua honom. Det kan vara fördelaktigt, men också till vår nackdel. Vi var medvetna 
om att uppsatsen kunde bli vinklad åt hans syn och hur han ser på varumärkesvärdering. Därför 
försökte vi hitta fler källor för att styrka det som Treffner menar och använt oss av dem istället. 



Varumärkesvärdering 

 
 
 

7

Vi valde i vissa fall att ta med det som Treffner menar, då han ofta inte var ensam författare utan 
har skrivit tillsammans med någon annan. Hänsyn togs till att några av våra sekundärkällor är 
ålderdomliga. Informationen från de ålderdomliga sekundärkällorna skiljde sig inte avsevärt från 
nyare. De har kommit fram till liknande slutsatser och därav valde vi ändå att ta med dem. Vi 
granskade kritiskt alla författare som vi använde oss av. Endast de källor som vi ansåg vara 
relevanta och tillförlitliga användes samt de källor som kunde tillföra något i arbetet med att 
besvara vår problemformulering. Som Jacobsen (2002) nämner bör källans kvalité bedömas, 
vilket bland annat kan göras genom att undersöka författarens kunskap och kompetens.  
 
2.4 UPPSATSENS BEGRÄNSNINGAR 

En begränsning som gjordes var vid urval av respondenter. Vi valde att intervjua ett antal 
värderingsspecialister som arbetar på revisionsbyråer. Dessa arbetar med att värdera företags 
varumärken. Vi valde att inte intervjua anställda på ett företag. Begränsningen berodde på att det 
vanligtvis inte är de anställda på ett företag som arbetar med varumärkesvärderingen. Det är 
vanligen värderingsspecialisterna som sköter denna värdering. Nackdelen var att vi då enbart 
fick värderingsspecialisternas synvinkel och inte företagens. Det kan också vara fördelaktigt, 
eftersom värderingsspecialisterna ska vara objektiva. Dessutom begränsades vårt arbete av att 
vissa respondenter som vi i första hand ville intervjua fick förhinder. Vi ville intervjua en 
värderingsspecialist på var och en av de fyra största revisionsbyråerna i Sverige. Tyvärr fick två 
av dem förhinder och vi var därför tvungna att ta kontakt med en annan revisionsbyrå.  
 
Eftersom våra respondenter alla befann sig på huvudkontoren i Stockholm, fick vi åka upp och 
göra intervjuerna under ett par dagar. Det medförde att intervjuerna var tvungna att vara runt 
samma dagar. Vi gav respondenterna alternativ på tider mellan dagar 21-23/3 där de själva fick 
välja tid för intervjun. Om vi respondenterna hade befunnit sig på närmare avstånd kunde vi haft 
intervjuer som var utspridda på fler dagar och tider. Det gjorde att tid och pengar begränsade oss 
i vårt rapportarbete. Enligt Kvale (1997) gäller det att se på de resurser som intervjuaren har 
tillgängligt, exempelvis kan det vara tid, pengar och sakkunskap. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

Följande kapitel kommer att utgöra en grundsten för vår studie som inleds med en överblick 

över kapitlet genom en egenskapad figur. Därefter beskrivs vad som gäller varumärken i 

samband med förvärv. Vidare följer rekommendationer kring varumärken samt identifiering av 

ett varumärke. I stycke 3.5 skildras de olika värderingsmetoderna som finns vid 

varumärkesvärdering. Avslutningsvis beskrivs framtiden kring varumärkesvärdering och en 

sammanfattning ges över kapitlet. 
 

3.1 ÖVERBLICK ÖVER TEORETISK REFERENSRAM 

 

 

Figur 3.1 En egenskapad figur där en överblick ges av den teoretiska referensramen. 

 

3.2 FÖRVÄRV 

Ett varumärke kan enligt Perrier (1997) utvecklas internt, men vanligast är att ett företag köper 
varumärket i samband med ett företagsförvärv. Håkansson och Wahlund (1996) anser att många 
företagsförvärv kan visa på att priset för ett företag kan vara mycket högre än värdet på 
tillgångarna i balansräkningen. Omedelbart efter att ett företagsförvärv sker ska en 
förvärvsanalys göras för att beräkna det verkliga värdet på tillgångarna som förvärvats. 
Förvärvsanalysen gör för att förenkla upprättandet av en koncernredovisning. I samband med 
förvärvsanalysen så fastställs även goodwill (Carlsson & Sandell, 2010). Vid ett rörelseförvärv 
ska IFRS 3 och IAS 38 tillämpas. Enligt IFRS 3 ska en immateriell tillgång redovisas skilt från 
goodwill om tillgången är identifierbar. En immateriell tillgång är identifierbar om den är 
avskiljbar eller om den har avtalsenliga eller andra juridiska rättigheter, vilket IAS 38 styrker. 
Ett varumärke ska därför i samband med förvärv redovisas skilt (FAR, 2011). Omsorg och 
noggrannhet är enligt Beutel och Ray (2004) två viktiga egenskaper när värderingen sker för att 
resultatet ska vara meningsfullt och försvarbart. Värderingens syfte ska dessutom tydligt framgå. 
Det beror enligt Hart och Murphy (1998) på att de beslut som kommer att göras under 
processens gång kan påverkas av värderingens syfte. Det uppstår då ett gap mellan ett företags 
pris och värdet på de identifierade tillgångarna. Detta gap benämns som goodwill (Hart & 
Murphy, 1998). Gapet expanderar konstant enligt Kang och Gray (2011). IFRS 3 som reglerar 
hur förvärv ska redovisas kräver att goodwill ska identifieras. Tillgångar som utgör goodwill kan 
vara immateriella tillgångar såsom varumärken (FAR, 2011). För att ett varumärke individuellt 
ska kunna värderas krävs det att det särskiljs från goodwill (Brockington, 1995).  
 
Lindemann (2010) anser att det inte är enkelt att separera ett varumärke från goodwill.  
Problematiken baseras på bristen på information, eftersom det inte finns något rätt eller fel för 
värderingens tillvägagångssätt. När ett varumärke ska värderas vid förvärv finns det tre viktiga 
områden. Det första är då ett varumärkes värde utgör kärnan i en företagsvärdering. Andra är vid 
transaktioner då ett varumärke enbart utgör ett föremål vid värdering. För att bedöma 

Förvärv Goodwill Identifiering av 
varumärke Värderingsmetod
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transaktionsvärdet är varumärkesvärdering det enda sättet för att få fram värdet. För det tredje 
måste de varumärken som förvärvas värderas rätt för att kunna utgöra ett tillförlitligt värde. I 
samband med förvärv gäller det att vid bedömningen av ett varumärke ha vissa faktorer i 
beaktning. Sådana faktorer är exempelvis hur ett varumärke påverkas av arbetsgivare och 
kunder. Det kan också vara de besparingar av kostnader som ett varumärke kan producera. 
Värderingen bör få fram ett tillförlitligt värde annars kan konsekvenserna bli att ett företag 
under- eller övervärderas (Lindemann, 2010).  
 
3.3 REKOMENDATIONER KRING VARUMÄRKEN 

FAR (2011) uttrycker att enligt IAS 38 ska en immateriell tillgång finnas med i rapporten över 
finansiell ställning enbart om anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Vid 
rörelseförvärv kommer marknadsförväntningarna att återspeglas i priset. Det noterade priset på 
en aktiv marknad ger den säkraste uppskattningen av immateriella tillgångars verkliga värde. Det 
ger därav ett tillräckligt tillförlitligt värde. Enligt IAS 38 och IFRS 3 ska förvärvaren redovisa en 
immateriell tillgång skiljt från goodwill vid förvärv. Oavsett om den immateriella tillgången 
tidigare redovisats i det förvärvade företaget eller inte. Dock finns det krav som en immateriell 
tillgång måste uppfylla för att kunna redovisas. Tillgången ska vara identifierbar och måste 
motsvara definitionen av en tillgång (FAR, 2011). 

 
Det finns flera olika tillgångar inom det immaterialrättsliga området och en av de viktigaste 
anses varumärket vara. De immateriella tillgångarna behöver därför kunna värderas tillförlitligt. 
Problemet är dock att kunskapen är för dålig, vilket har lett till att en ny standard har tagits fram 
(SIS, 2011). Standarden ISO 10668 tar upp ett antal värderingsmetoder som anses vara 
tillförlitliga och som ska kunna tillämpas oavsett syftet med värderingen. Denna standard sätter 
allmänna och specifika krav på transparens och det gäller för ett företag att tydligt definiera sitt 
varumärke. Standarden kommer att ge vägledning och riktlinjer kring värderingsaspekterna 
såsom de finansiella, juridiska och marknadsföringsmässiga. Värderingsmetoderna som ett 
företag kan använda är kostnadsbaserad, marknadsbaserad och ekonomisk värdebaserad 
värdering. Vilken metod som kommer att användas avgörs av syftet med värderingen, 
varumärkets kännetecken och värdekoncept (SIS, 2011). 
 
3.4 VARUMÄRKESVÄRDERING 

Enligt Sveiby (1995) kan ett företag ha olika typer av tillgångar, materiella och immateriella. En 
anledning som dock skiljer tillgångarna åt är att den förstnämnda är enklare att värdera. Att det 
är enklare beror på att de materiella tillgångarna kan jämföras med varandra. De har vanligtvis 
ett marknads- och anskaffningsvärde. De tillgångar som är osynliga är mer komplicerade att 
värdera, såsom varumärken. Vid investering i en immateriell tillgång uppstår en kostnad och ett 
negativt kassaflöde och vid en materiell tillgång uppstår enbart ett negativt kassaflöde. 
Investeringar i både materiella och immateriella tillgångar har dock samma syfte, att generera 
högre lönsamhet (Sveiby, 1995). Lindemann (2010) menar dock att varumärkesvärdering inte 
skiljer sig avsevärt från värdering av andra tillgångar. Den bedömning som en expert utför 
baseras på data som finns tillgänglig för att få fram framtida kassaflöden som tillgången 
förväntas generera. 
 
I Varumärkeslagen (2010:1877, 4§) beskrivs att vid registrering eller inarbetning av ett 
varumärke får ett företag ensamrätt på varumärket, såsom ett specifikt kännetecken. Treffner 
(2011) förtydligar resonemanget och menar att det endast är ett kännetecken som ett företag har 
ensamrätt på. En definition av ett varumärke kan utläsas från Nationalencyklopedin: 
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“Varukännetecken som en näringsidkare använder för att särskilja de varor eller tjänster 

som han tillhandahåller från andras varor eller tjänster. Varumärke har en 

grundläggande betydelse för individualisering av ett visst företags produkt och för dess 

marknadsföring. Märket blir härigenom bärare av produktens image och goodwill. Som 

varumärke kan fungera alla typer av tecken som kan återges grafiskt” (NE, 2012). 

  
Enligt Treffner (2011) är det inte ett varumärke i sig som ett företag äger. Cravens och Guilding 
(2001) menar att ett varumärke är direkt kopplat till ett företags värde. Det medför att värdet på 
ett varumärke måste värderas till ett tillförlitligt värde. Enligt Lindemann (2010) är det av 
väsentlighet att ett varumärke ska värderas, eftersom det utgör en väsentlig del av 
aktieägarvärdet hos ett företag. Ett varumärkes värde kommer att bidra till att ett företag tar mer 
ekonomiskt fördelaktiga beslut. Det är främst bland kundinriktade och konsumentinriktade 
verksamheter som värderingen av varumärken är mest betydelsefull. Barth, Clement, Foster och 
Kasznik (1998) styrker resonemanget och menar att de immateriella tillgångarna därför är en 
viktig faktor.  
 
Enligt Treffner och Gajland (2001) skapas aktieägarvärdet i allt större utsträckning av tillgångar 
som inte kan hittas i balansräkningen, såsom varumärken. Hart och Murphy (1998) menar vidare 
att det är ett varumärke som skapar värde i ett företag. Maximering av ett varumärkes värde 
kommer att maximera aktieägarnas värde. Ett företag kommer därför att försöka ha ett så bra 
värde på sitt varumärke som möjligt för att skapa värde till aktieägarna. Aaker (1991) uttrycker 
också att värdering av immateriella tillgångar kan påverka aktieägarvärdet i ett företag. En annan 
aspekt är att kapitalet av ett varumärke som finns rapporterat kan fokusera på de aktiviteter som 
medfört ökad avkastning i framtiden. Enligt Treffner och Gajland (2001) kommer ett företags 
värde att bli mer realistiskt om varumärket värderas. Det finns som tidigare nämnt ett samband 
mellan ett varumärkes värde och aktieägarvärdet. Barth et. al. (1998) menar att det finns 
konsistenta samband mellan ett varumärkes uppskattade värde och aktieavkastningen, eftersom 
investerarna kräver information om ett företag och dess värde. Det kan enligt Kang och Grey 
(2001) skapas bättre relationer mellan företag och deras ägare om värderingen finns tillgänglig. 
Även Høegh-Krohn och Knivsflå (2000) tar upp detta och menar att informationen om 
immateriella tillgångar inte endast påverkar nuvarande investerare utan även potentiella. Det är 
därför fördelaktigt när ett företag värderar sitt varumärke att informationen kommer ut.  
 
Enligt Sveiby (1995) värderas ett företag på börsen utifrån hur väl synliga vinster som skapats av 
de immateriella tillgångarna. Ett företag som lyckas omvandla de immateriella tillgångarna som 
är osynliga till synliga värden är ofta de företag som är högt värderade på börsen. Perrier (1997) 
hävdar att om ett varumärke ska kunna ha ett marknadsvärde krävs det en separation av 
varumärket från resten av företaget. Separationen krävs för att ett varumärke i sin tur ska kunna 
säljas, vilket nästan är omöjligt. Aaker (1991) anser att det av flera orsaker är väsentligt att 
värdera ett varumärke. En av orsakerna till värdering är rent praktiskt då varumärken köps och 
säljs. Varumärken måste därför värderas för både säljare och köpare. Enligt Perrier (1997) är 
problemet att dessa situationer dock är sällsynta. Enligt Cravens och Guilding (2001) gäller det 
att särskilja värderingen av varumärken som en finansiell redovisning och som verktyg som 
ledningen kan använda.  
 
Salinas (2011) menar att innan värderingen av ett varumärke kan göras måste syftet och 
definitionen av ett varumärke tydligt urskiljas. Båda faktorerna kommer sedan att påverka valet 
av värderingsmetod. Brockington (1995) anser att de attribut som kan härröras till ett varumärke 
måste identifieras. Attributen måste dessutom kvantifieras och separeras från ett varumärke vid 
tillämpningar av varje metod. Enligt Lindemann (2010) utgörs ett varumärke av ett antal 
nyckelkomponenter. Exempel på sådana komponenter är design, lukt och förpackning. På grund 
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av den informationsbrist som kan uppstå får värderaren själv utifrån egna kunskaper och åsikter 
bestämma hur värderingen av ett företags värde ska göras. Det kan medföra att 
varumärkesvärderingen inte beräknar ett korrekt och tillförlitligt värde på ett varumärke 
(Lindemann, 2010). Salinas (2011) menar att det krävs att värderaren har en kunskap om 
varumärken och hur de olika definitionerna påverkar värdet. Det behövs en specifik kunskap för 
att genomföra varumärkesvärdering, vilket kräver kunskap i många relevanta ämnen. För att 
värderingen ska vara lyckad måste den som utför värderingen ha kunskap inom företags 
finansiering, värdering, marknadsföring och statistik. Målet med varumärkesvärdering är att ta 
fram ett monetärt värde, ett värde uttryckt i kronor och ören. Ett varumärkesvärde är en experts 
åsikt om det monetära värdet på en tillgång som baseras på analys av data. Antaganden som är 
grundade på situationen som den ser ut vid värderingstillfället påverkar även värdet (Salinas, 
2011). I standarden ISO 10668 beskrivs det att en värdering inte behöver utföras av en extern 
part. Den som utför värderingen bör dock ha i beaktning att värderingen ska beräknas ur ett 
oberoende perspektiv (SIS, 2010). 
 
Salinas (2011) menar att varumärkesvärdering definieras som en process. Enligt Brockington 
(1995) bedöms resultatet som värderingen har genererat genom att använda ett antal kontrollsteg. 
Det gäller att konsekvent bedöma tillförlitligheten i den information som en företagsledning gett 
ut. Informationen bör ständigt kontrolleras för att inte speglas utifrån företagsledningens syn och 
till deras fördel, vilket kan medföra att värderingen styrs. Lindemann (2010) menar att sådan 
information till värderingen kan värderaren få genom offentliga källor eller från ett företags egna 
register. Dessutom kan information fås fram från forskning som är specifikt inriktad. Enligt 
Brockington (1995) är ytterligare ett steg i värderingsprocessen att en bedömning av resultatet 
krävs när värderingsmetod har valts. Bedömningen görs för att se om det värde som värderaren 
har fått fram är tillförlitligt. Värderaren bör använda sig av alternativa metoder för att stärka det 
framberäknade värdet. Om ett liknande värde beräknas fram genom två olika metoder ökar 
tillförlitligheten. Det gäller dessutom att undersöka om värdet på ett varumärke är rimligt i 
jämförelse med företagets totala värde. En försiktig värderare kommer därför inte enbart att 
förlita sig på en metod. Värderaren kommer i första hand välja den metod som är bäst lämpad för 
grundvärderingen. Därefter styrks värdet som beräknats fram genom beräkningar som andra 
metoder baseras på. Det bör även göras en granskning av de faktorer som värderingen skulle 
kunna påverkas av. Vilket kan bero på att värderingen kan vara mer eller mindre känslig för 
vissa faktorer och hur värderingen skulle kunna påverkas i olika situationer (Brockington, 1995). 
Perrier (1997) menar att vid värdering av immateriella tillgångar, speciellt varumärke, är 
värderingen subjektiv, vilket innebär att värderingen blir personlig. För att värderingen ska vara 
tillförlitlig är det viktigt att ha det i åtanke att värderingen är subjektiv. 
 
3.5 VÄRDERINGSMETODER 

Reilly och Schweihs (1999) anser att det finns tre metodklassificeringar som är tillämpbara för 
att värdera varumärken. Metoderna som kan användas klassas som antingen kostnadsbaserad, 
marknadsbaserad eller ekonomisk värdebaserad metod. Dessa klassificeringar har en eller flera 
undermetoder som vid värdeberäkningar används. Vilken av metoderna som tillämpas baseras på 
data som finns tillgänglig att analysera. Dessutom baseras valet av metod på vilken typ av 
egenskap ett varumärke har samt dess användningsområde.  
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Figur 3:5 Egenskapad figur över värderingsmetoder för varumärken 

3.5.1 Kostnadsbaserad metod 

Enligt Hart och Murphy (1998) finns det två sätt som den kostnadsbaserade värderingsmetoden 
kan appliceras på. Det första sättet, anskaffningsmetoden, är att beräkna tillgången utifrån vad 
det kostar att framställa tillgången i dagens skick. Beräkningen kan också innefatta vad det 
skulle kosta att utveckla den. Kritik som uppstår mot anskaffningsmetoden är att tillgångens 
anskaffningskostnad är svår att få fram underlag till. Perrier (1997) menar att en konsekvens av 
att utgå från historiska kostnader vid anskaffningsmetoden är att ett varumärke kan under- och 
övervärderas. På grund av över- eller undervärderingen försvåras värderingen då varumärket ska 
spegla marknadsvärdet. Det kan dock vara svårt att fastställa historiska kostnader för ett äldre 
varumärke. Det andra värderingssättet är enligt Hart och Murphy (1998) 
återanskaffningsmetoden. Metoden innebär en beräkning av dagens värde på tillgången för att 
kunna återanskaffa den. Perrier (1997) förtydligar resonemanget och menar att metodens 
utgångspunkt är att beräkna vad ett varumärkes kostnad är vid återskapandet från noll. Det tas 
även hänsyn till en mängd faktorer såsom kundlojalitet, marknadsandel och image som 
eventuellt kan påverka ett varumärkes värde. Metoden är dock subjektiv, eftersom kostnader för 
att skapa ett liknande varumärke måste uppskattas av en expert (Perrier, 1997). 
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Enligt Perrier (1997) är de båda tillvägagångssätten som den kostnadsbaserade metoden består 
av enbart teoretiska, vilket medför problematik. Denna problematik baseras på att försöka 
efterlikna ett varumärke som är unikt. Metoden ska istället tillämpas på materiella tillgångar och 
inte på immateriella, eftersom det finns svårigheter att återskapa ett unikt varumärke. Även 
Brockington (1995) anser att värderingsmetoden som är kostnadsbaserad inte är lämplig för 
värdering. Metoden kan istället användas som riktmärke för att kontrollera värderingar med 
andra värdegrunder. Enligt Hart och Murphy (1998) benämns samma svårigheter som tidigare. 
Metoden fokuserar på de kostnader som uppstår vid uppbyggnaden av ett varumärke. Fokus ska 
istället ligga på värdet som har skapats i samband med utvecklingen. Ett varumärke är så pass 
unikt att det är omöjligt att återskapa. Det medför att metoden är ett meningslöst sätt att värdera 
varumärken på (Hart & Murphy, 1998). En annan svårighet som Seetharaman et. al. (2001) 
nämner är att identifiera alla kostnader. Det kan vara svårt då varumärken har funnits en längre 
tid. Salinas (2011) menar att det finns ytterligare ett problem, utöver de ovannämnda, med den 
kostnadsbaserade metoden. Metoden tar för givet att avkastningen, ett företags värde, går att 
fördela proportionellt mellan ett varumärke och andra faktorer som kan påverka ett företags 
värde. Enligt Lindemann (2010) ska inte den kostnadsbaserade metoden tillämpas. Det beror på 
att det enbart finns ett litet samband mellan ett varumärkes värdeskapande och de kostnader som 
krävts för att investera i varumärket. Hart och Murphy (1998) menar att en annan svaghet är att 
metoden baseras på investeringarna istället för på avkastningen som i praktiken är den 
värdeskapande faktorn. 
 
SIS (2010) beskriver att den kostnadsbaserade metoden finns med i standarden ISO 10668. 
Metoden grundas på att en investerare inte skulle vara villig att betala mer för ett varumärke än 
vad det kostar att återskapa det eller att ersätta varumärket. Underlaget till värdet av ett 
varumärke är det belopp som investerats i uppbyggnaden av varumärket eller kostnaden för att 
skapa det på nytt. Dock kan det finnas svårigheter att hitta kostnader som lagts ner under en 
längre period. Det kan också vara svårt att veta vilka kostnader som krävs för att bygga upp ett 
varumärke med likadan styrka och karaktär. Därför är kostnadsberäkningar i praktiken endast 
lämpliga för ett varumärke i uppbyggnadsskedet. Det beror på att det finns svårigheter med att 
bedöma den framtida avkastningen (SIS, 2010). Enligt Perrier (1997) är metoden tillämpbar på 
nyare varumärken, eftersom de kostnader som kan hänföras till varumärket då enklare kan 
fastställas. Även Lindemann (2010) menar att metoden kan användas för värdering av nyare 
varumärken. Enligt ISO 10668 är det viktigt att notera att det inte ska förutsättas att ett samband 
mellan värdet och nedlagda kostnader föreligger. När kostnadsvärderingen används jämförs de 
kostnader som har lagts ner med de fördelar som skapats av kostnaderna. Den kostnadsbaserade 
metoden kommer sällan att tillämpas för värdering. Istället kan metoden användas som ett 
analysverktyg för att beräkna hållbarheten och tillförlitligheten av ett framräknat värde (SIS, 
2010). 
 
3.5.2 Marknadsbaserad metod 

Salinas (2011) anser att innebörden av den marknadsbaserade värderingsmetoden är att 
jämförelser görs mellan olika genomförda transaktioner av liknande varumärken. Hart och 
Murphy (1998) bedömer att problem som kan uppstår vid användning av den marknadsbaserade 
metoden är att rena varumärken sällan byter ägare. SIS (2010) beskriver att en grund för 
marknadsvärdering är vad jämförbara tillgångar har sålts för på marknaden. Med andra ord 
skulle en marknadsvärdering vara en bedömning av köpeskillingens storlek vid försäljning av ett 
varumärke. Med hänsyn till skillnaderna mellan de två varumärkena kommer köpeskillingen att 
justeras. För att kunna jämföra två varumärken måste de vara likvärdiga i frågor kring 
varumärkesstyrka, produkter, tjänster eller finansiell och juridisk situation. Dock är transaktioner 
mellan enskilda tillgångar ovanliga (SIS, 2010). Hart och Murphy (1998) menar att i de få fall 
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som det handlas med varumärken offentliggörs vanligtvis inte köpeskillingen. När det sker 
transaktioner är informationen vanligen inte offentlig. Det är många företag som endast har ett 
varumärke som förmodligen inte kommer säljas som en enskild tillgång. Med tanke på den 
bristande tillgången på information bör inte metoden i första hand användas vid värdering. 
Perrier (1997) anser att det dock är få företag som enbart handlar med varumärken, vilket är det 
huvudsakliga problemet med den marknadsbaserade metoden. I praktiken är det få direkta 
jämförelser som kan göras mellan varumärken. Barker (2001) beskriver att ett annat problem är 
att marknaden för immateriella tillgångar är imperfekt. Det gör att det inte finns något direkt 
samband mellan kostnader och värden.  
 
Lindemann (2010) menar att den marknadsbaserade metoden är den metod som ändå favoriseras. 
En liknande tillgångs värde som återfinns på en aktiv marknad representerar därför det 
tillförlitliga värdet. Ett alternativ är att istället använda sig av prisjämförelser mellan 
marknadstransaktioner. Problemet är dock att det inte finns någon aktiv marknad för 
immateriella tillgångar. Det gör att det knappast finns några marknadstransaktioner tillgängliga 
att jämföra, därav tillämpas inte metoden i det praktiska arbetet (Lindemann, 2010). Salinas 
(2011) menar att metoden används idealt när tillgångarna inte är unika. Därför kommer den 
marknadsbaserade metoden endast användas som en sekundär metod. 
 
3.5.3 Ekonomisk värdebaserad metod/inkomstmetoden 

I ISO 10668 benämns den ekonomisk värdebaserade metoden för avkastningsansatsen (SIS, 
2010).  “Avkastningsvärdering beräknar värdet på varumärket genom att diskontera de 
förväntade finansiella fördelarna som erhålls under varumärkets återstående ekonomiska 

livslängd till nuvärde” (SIS, 2010, s.5). Metoden fokuserar därför på framtiden. Det leder till att 
den slipper problem med identifiering av vad som tidigare hänt, som den kostnadsbaserade stöter 
på (Seetharaman et. al., 2001). Det finns sex olika sätt att värdera inom avkastningsansatsen. Två 
av sätten är prispremie- och volympremiemetoden. ISO 10668 tar vidare upp relief-of-royalty, 
inkomstfördelnings-, residualkassaflödes- och marginalkassaflödesmetoden (SIS, 2010).  
 
Brockington (1995) menar att den ekonomisk värdebaserade metoden är den praktiskt vanligaste 
värderingsmetoden för varumärken. Enligt Rodov och Leliaert (2002) är metoden bäst lämpad 
för att jämföra, mäta och övervaka de immateriella tillgångarna. Metoden kan bli en 
standardmetod vid värdering. Företag kan på så sätt jämföras för att intressenterna i sin tur ska 
kunna upplysas. Gelb och Gregory (2011) uttrycker att det finns bevis på att varumärken kan öka 
ett företags kassaflöde. Hart och Murphy (1998) menar dock att det är viktigt att ta hänsyn till att 
det inte enbart är kassaflödet som bestämmer ett värde, utan det kan även vara flera faktorer. Två 
företag som genererar samma inkomst behöver nödvändigtvis inte ha samma värde på ett 
varumärke. Det ena företaget kan ha större marknadsandelar eller bättre legal position. Metoden 
baseras på diskonterad framtida avkastning, vilket innebär att det är tillgångens högst betalda 
pris som skulle betalas för av en rationell person. Det baseras på förväntningar om kassaflöden 
till en lämplig diskonteringsränta.  
 
Pris- och volympremie 

Enligt Salinas (2011) är innebörden av ekonomiska värdet det nuvärde som är diskonterat av 
kassaflöden i framtiden, som tillgången förväntas generera. Att innehavaren kan höja priset med 
hjälp av ett varumärke är det som utgör ett varumärkes värde, vilket kallas för prispremie 
(Salinas, 2011). När det gäller prispremiemetoden undersöks hur mycket mer kassaflöde som 
tillkommer tack vare av ett varumärke. Ett varumärke ska kunna jämföras med produkter utan 
varumärke. Då det idag sällan finns produkter utan varumärken kan istället jämförelsen ske med 
svagare varumärken (SIS, 2010). Enligt Treffner och Gajland (2001) kan en prispremie beräknas 
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genom ett antal moment. Det enklaste momentet är genom merintäkterna som har fåtts in av de 
produkter som säljs med ett varumärke. För att en prispremie ska kunna genereras av ett 
varumärke ska produkten som bär varumärket kunna ta ett högre pris än en annan produkt. Det 
gäller därför också att ha kontroll över kostnaderna som görs i andra momentet. Kostnaderna 
som kan relateras till produkterna behöver också beräknas. Det här momentet är dock svårare att 
beräkna än det första. De enda kostnaderna som är av intresse är de rörelserelaterade, som kan 
gälla tillverkning, administrativa och marknadsföring Det är väsentligt att göra en distinktion 
mellan de olika kostnaderna. Dock är det endast för innehavaren som ett varumärke kan generera 
ett värde. Det sista momentet innefattar en beräkning av mellanskillnaden av intäkter och 
kostnader som kan ha genererats tack vare ett varumärke (Treffner & Gajland, 2001). Perrier 
(1997) anser att prispremien inte enbart ska användas, eftersom det finns fallgropar som 
prispremien kan medföra. Istället utgör den en bra avstämning, men kan dock vara svår att 
tillämpa i vissa fall. Även Lindemann (2010) anser att prispremiemetoden inte är en tillförlitlig 
metod. 
 
Enligt Treffner och Gajland (2001) kan innehavaren tack vare ett varumärke sälja en större 
mängd, en så kallad volympremie. Vid en volympremie gäller det att beräkna ett varumärkes 
påverkan på volymen. Precis som med prispremien kan beräkningen av volympremien härledas 
genom ett antal steg. Vid första steget måste mervolymen som uppnåtts genom marknadsandelen 
fastställas. Därefter måste den del som ett varumärke genererat av mervolymen beräknas, för att 
till sist kunna beräkna hur stor ökning av kassaflödet som beror på den ökade volymen. En 
utgångspunkt som är bra att ha i beaktning, vid beräkningen av volympremien, är hur marknaden 
som produkterna verkar på har vuxit fram. Det blir på så sätt enklare att få fram vad som är 
normal volym (Treffner & Gajland, 2001). ISO 10668 undersöker volympremiemetoden för att 
se hur mycket ett varumärke påverkar försäljningsvolymen. Standarden anger att det är viktigt 
att ha i åtanke att ett varumärke kan generera både en pris- och volympremie (SIS, 2010). Det 
styrker även Treffner och Gajland (2001) och för att ett varumärke ska kunna generera ett 
mervärde måste det därför antingen finnas en volym- eller en prispremie. SIS (2010) beskriver i 
standarden att det kan finnas andra faktorer som kan generera en större premie. Det ska tas 
hänsyn till och dessa faktorer ska rensas bort innan beräkningen av kassaflödet kan göras. 
 
Relief-of-royalty metod 

Enligt ISO 10668 kan den så kallade relief-of-royalty metoden tillämpas vid 
varumärkesvärdering. Metoden används när nyttjanderätten inte grundas på ägarrätten utan på 
licensavtal (SIS, 2010). Någon är då beredd att betala för användningen av ett varumärke i form 
av en licensavgift (Lindemann, 2010). En royaltynivå får betalas av den som använder 
varumärket (Perrier, 1997). Enligt ISO 10668 jämför relief-of-royalty metoden olika 
varumärken. Licensavgifterna sätts utifrån vilken avgift ett liknande varumärke har. Därefter 
beräknas de diskonterade värdena av licensavgifter i framtiden fram. Hänsyn ska även tas till att 
vinsten mellan licensgivare och tagare är rimlig (SIS, 2010). Perrier (1997) menar att vid 
tillämpning av metoden bör en rimlig royaltynivå bestämmas utifrån troliga framtida 
försäljningar. Företaget som är ägare av varumärket slipper att betala royaltykostnaden. Under 
de kommande åren bör resultatet som har fåtts fram kunna hänföras till ett varumärkes royalty. 
Fördelen med metoden är att det redan finns exempel på företag som använder sig av royaltys 
(Perrier, 1997). Lindemann (2010) anser att vid värdering av varumärken använder de flesta 
revisionsbyråer sig av relief-of-royalty metoden. Det beror på att metoden uppfattas som 
objektiv och enkel att tillämpa. Perrier (1997) understryker resonemanget och menar att de som 
utför värderingen på revisionsbyråer anser sig ha stora databaser med lämpliga royaltynivåer. 
Det ska i sin tur förenkla tillämpningen av metoden.  
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Enligt Hart och Murphy (1998) kan relief-of-royalty metoden dock vara svår att tillämpa, 
eftersom det finns begränsat med information om royaltybetalningar. Storleken på royaltyn kan 
påverkas av annat än ett varumärke i sig som exempelvis marknaden och det geografiska 
området. Perrier (1997) fortsätter resonemanget och menar att problematiken med metoden är att 
fastställa vilken royaltynivå som ska tillämpas. Nivån kan påverkas av förväntad vinst, skatter 
och precis som Hart och Murphy (1998) menar genom andra marknadsförhållanden. Enligt 
Lindemann (2010) uppstår svårigheten med vad royaltynivån innefattar. Relief-of-royalty 
metoden och den marknadsbaserade metoden möter därför samma svårigheter. Metoden kan 
därför enbart tillämpas då det finns ett antal identifierade royaltys som är jämförbara. Det som 
försvårar jämförelserna är att varje varumärke är unikt. Genom att tillämpa metoden förlitar sig 
ett varumärke på räntan från ett annat, vilket medför att det inte ges någon insikt i det specifika 
varumärkets värdeskapande. Relief-of-royalty metoden ger därför inget tillförlitligt värde, utan 
bör istället tillämpas som avstämningsmetod (Lindemann, 2010). 
 

· Inkomstfördelningsmetoden 

SIS (2010) redogör i standarden ISO 10668 för inkomstfördelningsmetoden som bygger på 
marknadsvärdets avkastning. Denna avkastning finns i balansräkningen som i sin tur belastar det 
prognostiserade resultatet i framtiden. Med andra ord räknas de materiella tillgångarnas 
avkastning bort återstår endast värdet av de immateriella tillgångarna som sedan hänförs till de 
immateriella tillgångarna i ett företag. Det uppstår svårigheter vid användandet av metoden då 
ett företag har flera varumärken i en marknadsportfölj. Svårigheterna ligger i att varje varumärke 
måste beräknas var för sig (SIS, 2010).  
 
Residualkassaflödesmetoden 

SIS (2010) benämner att ett annat sätt att utföra värderingen på är med hjälp av 
residualkassaflödesmetoden som går ett steg längre än inkomstfördelningsmetoden. Utöver att de 
materiella tillgångarnas avkastning tas bort reduceras även avkastning som kan hänföras till 
andra immateriella tillgångar bort. Avkastningen som kan hänföras till ett varumärke tas däremot 
inte bort utan ska sedan nuvärdesberäknas. Har företag flera olika immateriella tillgångar krävs 
det att detaljerade beräkningar görs för varje enskild tillgång (SIS, 2010). 
 
Marginalkassaflödesmetoden 

SIS (2010) beskriver i standarden ISO 10668 ytterligare en metod för att beräkna värdet på ett 
varumärke, marginalkassaflödesmetoden. Vid tillämpning av metoden jämförs två identiska 
verksamheters förväntade framtida kassaflöde. Skillnaden mellan verksamheterna är att den ena 
har ett varumärke, som ska värderas, medan den andra inte har något varumärke. Är det någon 
skillnad i kassaflödena kan skillnaden hänföras direkt till varumärket. Skillnaden som då uppstår 
ska i sin tur nuvärdesberäknas. I praktiken är det dock svårt att hitta två företag för att jämföra, 
där det ena saknar ett varumärke (SIS, 2010). 
 
3.6 FRAMTIDEN KRING VARUMÄRKESVÄRDERING 

Lindemann (2010) anser att det blir allt fler företag som blir mer medvetna och fokuserade på 
sina varumärken. Investerare och analytiker får relevanta och intressanta insikter om ett företag 
med hjälp av ett varumärke. Dock bör detta i framtiden inte leda till större intresse kring ett 
varumärkes värde eller värderingsmetod.  
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3.7 SAMMANFATTNING 

Varumärken köps vanligtvis i samband med förvärv enligt Perrier (1997). Då uppstår ett gap 
mellan de identifierade tillgångarnas värde och priset på ett företag, vilket kallas goodwill (Hart 
& Murphy, 1998). Enligt IFRS 3 ska ett varumärke separeras från goodwill vid förvärv (FAR, 
2011). Enligt Lindemann (2010) är separeringen dock svår, vilket kan bero på 
informationsbristen och att det inte finns något rätt eller fel för värderingssättet. ISO 10668 har 
tagits fram för att förenkla värderingen med ett antal tillförlitliga metoder (SIS, 2010). Salinas 
(2011) menar att ett varumärke bör definieras och syftet tydligt urskiljas innan värderingen kan 
påbörjas. Det kommer i sin tur att påverka metodvalet. Enligt Lindemann (2010) är 
informationsbristen i samband med varumärkesvärdering ett problem som medför att det 
beräknade värdet inte blir tillförlitligt. Salinas (2011) anser att värderaren ska ha relevanta 
kunskaper kring varumärken. Varumärkesvärderingen bör göras ur ett oberoende perspektiv 
(SIS, 2010). Brockington (1995) menar att tillförlitligheten stärks om jämförelser görs mellan 
det framberäknade värdet och företagets totala. Varumärkets värde ska vara en proportionerlig 
andel av företagets totala värde(Brockington, 1995). Företagets värde kommer att bli mer 
realistiskt om en värdering av varumärket görs (Treffner & Gajland, 2001).  
 
Enligt Reilly och Schweihs (1999) kommer värderingsmetoden att vara kostnadsbaserad, 
marknadsbaserad eller ekonomisk värdebaserad, med en eller flera undermetoder. Metodvalet 
baseras på tillgänglig data samt varumärkets egenskap och användningsområde (Reilly & 
Schweihs, 1999). Enligt standarden ISO 10668 tillämpas den kostnadsbaserade metoden enbart 
då varumärket är relativt ungt (SIS, 2010). Brockington (1995) menar att metoden istället kan 
användas som kontrollmetod. Enligt Lindemann (2010) favoriseras den marknadsbaserade 
metoden, men tillämpas dock inte praktiskt. Det beror på att det sällan sker transaktioner med 
endast ett varumärke. Brockington (1995) menar att den ekonomiskt värdebaserade metoden är 
den metod som i verkligheten ofta tillämpas. Enligt ISO 10668 kan metoden delas upp i sex 
undermetoder, men enbart pris- och volympremie samt relief-of-royalty metoden beskrivs 
utförligt (SIS, 2010). Perrier (1997) anser att prispremiemetoden har vissa fallgropar och bör 
därför endast användas för avstämning. Enligt Treffner och Gajland (2001) skapas ett mervärde 
av ett varumärke, då det finns en pris- eller volympremie. Lindemann (2010) menar att 
revisionsbyråer använder sig av relief-of-royalty metoden, då den uppfattas som enkel och 
objektiv. Perrier (1997) anser att metodens problem är vilken royaltynivå som ska användas. 
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4. EMPIRISK METOD 

I det här kapitlet redogörs valen kring empirin. Här får läsaren följa tankegången kring 

undersökningsmetod, val av respondenter och hur datainsamlingen gick till. Avslutningsvis 

diskuteras uppsatsens giltighet, generalisering och tillförlitlighet. 

 
4.1 UNDERSÖKNINGSANSATS 

I rapporten använde vi oss av en intensiv fokusering, eftersom vi enbart valde att ha ett fåtal 
enheter i fokus och studera dem djupgående. Då vi ville få en djupare insikt och förståelse kring 
ämnet varumärkesvärdering använde vi oss av personliga intervjuer. Vi valde att studera 
värderingsspecialister som arbetar med företags varumärkesvärdering på revisionsbyråer. Det 
berodde på att det är de som vanligtvis sköter ett företags varumärkesvärdering. Trots de 
kostnader som den intensiva fokuseringen medförde valde vi ändå att använda oss av den 
djupgående studien. Vi ville precis som Jacobsen (2002) menar få fram om det fanns eventuella 
skillnader respektive likheter mellan de studerade enheterna. Vi använde oss av en så kallad 
små-N-studie som Jacobsen (2002) benämner. Jacobsen (2002) menar vidare att små-N-studier 
innebär att ett fåtal enheter väljs ut och ett specifikt fenomen studeras. Det finns olika sätt att 
lägga upp sin undersökning på. Det val som görs medför konsekvenser på undersökningens 
giltighet och tillförlitlighet. Det finns två dimensioner som de kan klassificeras i, beroende på 
om studien är bred (extensiv) eller går på djupet (intensiv). Att gå på djupet går ut på hur 
användaren ska närma sig det studerade fenomenet. Vid valet av en mer djupgående studie 
medfördes dock vissa kostnader (Jacobsen, 2002). Data tog lång tid för oss att insamla och det 
krävdes mycket analysarbete av den detaljerade information som samlats in. 
 
4.2 ANALYS AV EMPIRISKT MATERIAL 

Vi hade svårt att bestämma oss för hur många respondenter som vi skulle intervjua i vår studie. 
Huvudsaken var att vi skulle få fram relevant information som i slutändan kunde besvara vår 
problemställning. Vi valde att ha tre intervjuer och för att få fram välgrundad information till vår 
studie valde vi att göra besöksintervjuer med var och en av respondenterna. Kvale (1997) menar 
att vid en sådan intervju vill intervjuaren få fram åsikter, attityder, berättelser eller faktisk 
information. 
 
Innan intervjuerna gjordes ville vi vara så väl förberedda och kunniga inom ämnet som möjligt. 
Om eventuella följdfrågor eller något som respondenten inte förstod skulle uppstå kunde vi 
förklara det. Vi valde dessutom att ha öppna frågor där respondenten kunde svara fritt. Det 
ställde dock krav på att vi var tillräckligt kunniga inom ämnet också. Kvale (1997) menar att vid 
kvalitativa intervjuer är fördelen att frågorna är ganska öppna. Med det menas att det inte finns 
några specifika standarder eller regler för hur intervjuerna ska gå till väga. Det ställer dock krav 
på intervjuaren, att denne är kompetent och väl förberedd.  
 
4.2.1 Val av respondenter 

Vi ville få en bättre insikt i betydelsen för ett företag att värdera sitt varumärke i 
förvärvssituationer där varumärket behöver särskiljas från goodwill. Dessutom ville vi undersöka 
vikten av att värderingen sker korrekt och ger ett tillförlitligt värde. Insikten ville vi få genom att 
undersöka företag i Sverige och deras sätt att värdera varumärken. För att kunna undersöka 
företag tog vi i första skedet kontakt med värderingsspecialister, för att därigenom få fram 
information. Genom värderingsspecialisterna framgick att det i störst utsträckning är de som 
utför värderingen åt ett företag. Tack vare informationen kunde vi avgränsa oss och enbart 
intervjua värderingsspecialister som arbetar med värderingsarbetet. Vi behövde därför inte lägga 



Varumärkesvärdering 

 
 
 

19

ner tid på att försöka få kontakt med någon anställd på olika företag. Det underlättade vårt 
arbete, eftersom anställda inte nödvändigtvis behöver arbeta med varumärkesvärdering. I vårt 
fall bestod målgruppen därför av redovisningsspecialister som arbetar med varumärkesvärdering 
på revisionsbyråer. Målet var att intervjua en värderingsspecialist på var och en av de fyra stora 
revisionsbyråerna i Sverige: PWC, Ernst & Young, KPMG och Deloitte. Vi ville därigenom få 
fram information som kunde föra vår rapport framåt. Dessutom ville vi att informationen skulle 
hjälpa oss i vår process med att besvara vår problemställning och vårt syfte. Vi granskade de 
olika revisionsbyråernas hemsidor för att få fram vem på byrån som arbetade med 
varumärkesvärdering. Utifrån den informationen kontaktade vi den ansvariga för 
varumärkesvärdering på de fyra ovannämnda byråerna. Lagen om att varumärken ska skiljas från 
goodwill vid förvärv är relativt ny. Det ledde till att respondenterna vi ansåg vara mest lämpliga 
satt på huvudkontoren i Stockholm. Eftersom vi ville ha personliga intervjuer med varje 
respondent fick vi åka till Stockholm för att genomföra intervjuerna. Vi kunde då besöka dem 
under en förutbestämd dag och tid. För att spara tid och pengar hade vi alla våra intervjuer under 
en och samma vistelse i huvudstaden. Jacobsen (2002) menar att det innebär öppna individuella 
intervjuer. Sådana intervjuer kan ske via telefon eller vid besök. Dock kräver dessa intervjuer 
höga kostnader, eftersom det krävs både tid och pengar för att besöka respondenten. Under 
processens gång fanns det vissa förhinder som uppstod bland respondenterna. Några av de 
värderingsspecialister som vi kontaktade hade ingen möjlighet att träffa oss. Vi fick även hjälp 
av en av våra respondenter med att kontakta ytterligare en respondent som var insatt inom 
ämnet. I slutändan intervjuades värderingsspecialister på PWC, Deloitte och Grant Thornton 
istället. Vi anser ändå att vårt urval av respondenter gjorde att vi fick fram välgrundad 
information för att besvara vår problemställning. Backman (2008) anser att målgruppen kan 
bestå av speciella personer som är insatta i det diskuterade ämnet.  
 

Företag Respondent Befattning Datum Intervjuplats Intervjuns 
karaktär 

PWC Jan Treffner Värderings-

specialist 

12-03-22 Stockholm Personlig 

intervju 

Deloitte Magnus Källander Värderings-

specialist 

12-03-22 Stockholm Personlig 

intervju 

Grant Thornton Björn Gauffin Värderings-

specialist 

12-03-23 Stockholm Personlig 

intervju 

 

Tabell 4.2.1 Visar de intervjuade respondenterna samt hur, när och var intervjuer har ägt rum. 

 
4.2.2 Datainsamling 

Vid insamlingen av primärdata valde vi att göra personliga intervjuer för att få fram djupare 
förståelse kring fenomenet varumärkesvärdering. Valet av personliga intervjuer berodde på att vi 
ville kunna uppfatta respondentens uttryck och kroppsspråk. Då kunde vi uppfatta respondentens 
kroppsspråk och uttryck. Dessutom ville vi ha personliga dialoger med våra respondenter. Vi 
ansåg att det skulle ge oss ett bra resultat och skapa en bra relation med våra respondenter. Vi 
försökte även att vara så objektiva som möjligt och inte påverka respondenten i dennes svar. 
Respondenten skulle därför inte kunna påverkas av oss som genomförde intervjun. Hänsyn togs 
även till om respondenten kunde ha något egenintresse som kan påverka informationen. 
Jacobsen (2002) nämner att problemet som kan uppkomma vid intervjuer är att informationen 
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kan vara påverkad. Om intervjun har skett via mail eller telefonkontakt så kan det göra att den 
som genomför intervjun missar respondentens uttryck. Om intervjun hade skett via telefon hade 
vi missat respondenterna uttryck och vi valde därför bort att göra sådana intervjuer. Vi anser att 
vårt valda ämne inte är speciellt känsligt. Om ämnet hade varit känsligare hade vi kanske inte 
fått svar på de frågor som vi velat. Vi försökte att vara objektiva och inte gå in med några 
fördomar inför varje intervju. Sådana fördomar skulle kunna vara hur vi anser att värderingen 
borde gå till väga.  
 
Intervjuguide 

Vid vår intervjuundersökning har vi haft de sju stadierna i åtanke, som Kvale (1997) beskriver. 
Stadierna är tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering samt rapportering. För 
att tydliggöra vår intervjuguide använde vi oss av teman. Dessa teman har samma underrubriker 
som använts i teoriavsnittet och som sedan användes vidare i analysen. Vi kunde på så sätt skapa 
frågor som sammankopplades med den teori som fanns under varje rubrik. Frågorna gjordes på 
förhand vilket i sin tur resulterade i vår intervjuguide. Vi valde att inte förhålla oss allt för strikt 
till intervjuguiden under intervjun. Det var för oss viktigare att samtalet flöt på och respondenten 
kände att denne kunde tala fritt och kände sig trygg. Genom vår intervjuguide skapades en bra 
grund inför intervjuerna. Det här sättet benämner Kvale (1997) som dynamiskt. Vi ville att varje 
respondent skulle svara spontant under intervjun. Därför valde vi att inte skicka ut vår 
intervjuguide i förväg. Vi ansåg att reaktionerna på frågorna skulle bli mer spontana om 
respondenten inte sett frågorna innan. Om respondenten hade fått frågorna av oss innan intervjun 
kunde denne formulera sina svar på förhand, vilket vi ville undvika. Vi inledde med att 
presentera oss och beskrev avsikten och syftet med intervjun. Intervjun fortsatte med ett par 
frågor där respondenten själv fick berätta lite om sig själv. Respondenten kunde på varje fråga 
svara fritt och behövde inte känna sig bunden till att svara på ett visst sätt. Det är precis som 
tidigare nämnt det som Jacobsen (2002) menar med öppenhet. 
 
Bandspelare eller inte? 

Efter varje intervju sammanställdes materialet som vi fick fram för att underlätta analysarbetet. 
På så sätt kunde vi jämföra informationen som vi fick från de övriga intervjuerna och analysera 
eventuella likheter och skillnader. För att underlätta sammanställningen av varje intervju valde vi 
att spela in intervjun med varje respondent. Vid intervjuns början ville vi dock att respondenten 
skulle känna sig trygg och våga öppna sig därför tillfrågades varje respondent om vi fick spela in 
intervjun. På så sätt kunde vi ha intervjun inspelad och lyssna på den flera gånger i efterhand. 
Dessutom kunde vi då fokusera mer på respondenten och dennes ansiktsuttryck, samtidigt som 
noteringar kunde göras. Tack vare att vi spelade in varje intervju kunde vi fånga respondentens 
detaljerade ordval för att kunna citera denne. För att vara på den säkra sidan spelade vi båda in, 
om det skulle vara så att någon av bandspelarna som krånglade. För att fånga intervjuns dynamik 
menar Kvale (1997) att en bandspelare bör användas och den som intervjuar kan då koncentrera 
sig mer på intervjupersonen. Tack vare att använda en bandspelare kan respondenten citeras 
ordagrant. 
 
Intervjuplats 

Vi ville hålla intervjun i en miljö där respondenten kände sig trygg. I vårt fall hade vi 
intervjuerna på respektive respondents arbetsplats i ett konferensrum. Jacobsen (2002) menar att 
hålla intervjun på respondentens arbetsplats anses vara en naturlig miljö för respondenten. 
Nackdelen är dock att respondenten kan bli störd av sina medarbetare. Under våra intervjuer 
fanns det inga sådana störningsmoment. Samtliga respondenter fick samma frågor utifrån en 
skapad intervjuguide med frågor. Varje intervju tog 30-45 min för att vi skulle få ut så mycket 
relevant information som möjligt.  
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4.3 METODPROBLEM 

Vi försökte att minimera de problem som kunde tänkas uppstå i processen, genom att ständigt 
vara förberedda på vad som skulle kunna inträffa. Vi vägde för- och nackdelar mot varandra i 
alla våra beslut och försökte ständigt ha valen i åtanke. Det gällde att kritiskt granska valen för 
att få fram så bra och tillförlitlig data som möjligt. Det som skulle kunna innebära ett problem är 
att vi använt oss av Treffner i både teoriavsnittet och i empirin. Resultatet skulle på så sätt kunna 
påverkas, dock har vi valt att inte analysera det som enbart Treffner nämnt i teorin. Dock har 
några undantag gjorts och vi har endast analyserat den teorin Treffner skrivit med andra 
respondenter. Problemen kan enligt Jacobsen (2002) påverka uppsatsens tillförlitlighet, giltighet 
eller generalisering. Forskaren måste kritiskt granska och bedöma om slutsatserna är tillförlitliga 
och giltiga. Även kvaliteten på data som samlats in ska granskas kritiskt. Det ska göras för att 
resultatet ska bli mer tillförlitligt och giltigt.  
 
4.3.1 Giltighet 

Vi ansåg att resultatet i vårt fall skulle bli bäst genom att intervjua värderingsspecialister som 
arbetar med varumärkesvärdering. Eftersom vi inte gjorde intervjuer med anställda på företag 
kan vi inte jämföra dem med informationen från värderingsspecialisterna. Vi skulle förmodligen 
inte få fram samma information om anställda på ett företag hade intervjuats. De anställda kanske 
vinklar sin värdering till företagets fördel, vilket vi ville undvika. Vi ansåg även att 
värderingsspecialisternas kunskaper kunde vara bredare, än de som utför värderingen på ett 
företag som kanske endast kan sin metod. Giltigheten ansåg vi blev starkare då våra 
respondenter har lång erfarenhet inom ämnet. En annan faktor som vi ansåg styrka giltigheten 
var att alla tre respondenterna var specialiserade inom värderingsfrågor och därav anses vara 
kunniga inom ämnet. Kunskap inom ämnet är en faktor som Jacobsen (2002) anser vara viktig i 
giltighetsfrågan. Vi ansåg att ämnet inte var känsligt och eftersom respondenterna inte ville vara 
anonyma vinklades inte deras svar och den rätta informationen kom fram. 
 
Vi ansåg att den interna giltigheten var hög när vi kritiskt har granskat våra respondenter och den 
information som vi har kommit fram till. Dessutom har vi granskat faktorer som skulle kunna 
eller har påverkat respondenterna. Enligt Jacobsen (2002) gäller det att granska respondenterna 
kritiskt, vilket anses kan stärka giltigheten. Samtidigt som det att kritiskt granska om vi har mätt 
det vi har tänkt mäta och om informationen som vi har fått fram är relevant inom ämnet, vilket 
benämns som intern giltighet (Jacobsen, 2002). Även Svenning (2003) anser att giltigheten 
påverkas om vi mäter det vi avsett att mäta.  
 
4.3.2 Generaliserbarhet 

Frågan är om det vi har kommit fram till i våra slutsatser kan generaliseras till en större 
population. Då vi endast har intervjuat ett fåtal respondenter är det dock svårt för oss att dra 
några generella slutsatser. Det hade inneburit att vi behövt intervjua många fler 
värderingsspecialister för att få fram generella slutsatser. Jacobsen (2002) anser att 
generalisering är den kvalitativa metodens svaghet, därav får metoden problem med den externa 
giltigheten. De slutsatser som vi har kunnat dra gäller enbart de respondenter som vi har 
intervjuat och inte generellt för hela branschen. Backman (2008) menar att det gäller att fråga 
hur säkra vi är på det som vi har fått fram och om det kan generaliseras till en större population. 
Vi ansåg att vi inte kunde generalisera då våra respondenter inte kan representera alla 
revisionsbyråer. Det kunde vi påvisa genom de slutsatser som vi fick fram där respondenterna 
inte enbart använde sig av samma metoder. Varumärkesvärdering är subjektivt och bygger på att 
den som utför värderingen bygger den på sina egna åsikter och kunskaper, därav är det svårt att 
dra generella slutsatser. Det går framför allt att påvisa genom att en ny standard har tagits fram. 
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Standarden tar upp en rad olika tillämpbara metoder, eftersom värderingen är subjektiv och inte 
exakt för alla värderare.  
 
4.3.2 Tillförlitlighet 

Under processens gång granskade vi ständigt både våra källor och oss själva. Vi har valt att i 
rapporten enbart använda källor som vi ansett vara tillförlitliga. Det gäller att analysera om vi 
gjort något för att resultatet i någon utsträckning ska förändras och påverkas. Vi har under 
rapportens gång ständigt försökt att vara kritiska i alla våra val. Vi har även försökt att vid 
intervjuerna vara objektiva och inte bildat andra uppfattningar än den som respondenten ger. 
Samtidigt har vi försökt att inte styra vår respondent utan att denne fick prata fritt utifrån varje 
fråga. Vi har försökt att hålla intervjuerna i en sådan miljö där intervjuobjektet känner sig 
bekväm. Intervjuerna har ägt rum på respektive respondents kontor i ett konferensrum. Det har 
vi gjort för att få en så bra relation som möjligt mellan oss som intervjuar och respondenten. Det 
fanns på så sätt inga störningsmoment som inträffade under intervjun. En annan sak vi försökte 
undvika är att påverka våra respondenter under intervjutillfället och vi försökte att uppträda 
likadant under alla tre intervjuerna. Det underlättades då vi genomförde alla intervjuer på kort 
tid. Genom att ständigt granskat alla våra val anser vi att tillförlitligheten stärks. Jacobsen (2002) 
anser att tillförlitligheten blir högre om forskaren kritiskt granskar sig själv och sina val. Då det 
enligt Svenning (2003) kan finnas en intervjuareffekt. Vilket vi ansåg att vi har gjort och därför 
ansåg vi att vår tillförlitlighet är hög. 
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5. EMPIRI 

Kapitlet kommer att innefatta data som insamlats från våra respondenter och övergripande 

information om respektive revisionsbyrå. Varje respondent beskrivs var för sig samt använder vi 

oss av samma rubriker som i föregående kapitel. 

 
5.1  JAN TREFFNER 

Jan Treffner arbetar och är partner på revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers (PwC) i 
Stockholm. Han arbetar som värderingskonsult med immaterialrätter, vilket han har gjort i 
femton år. Tidigare arbetade han som revisor, men valde att koncentrera sig på värderingsfrågor 
istället. Treffner var även ordförande i den svenska ISO kommittén som tog fram den nya 
standarden, ISO 10668, för varumärkesvärdering. De senaste åren har han huvudsakligen arbetat 
som sakkunnig i rättstvister vid värderingsfrågor, bland annat när det gäller varumärken.  
 
5.1.1 PwC 

Vid en fusion år 1999 mellan Öhrlings Coopers & Lybrand och Price Waterhouse bildades 
revisionsbyrån PwC. Företaget är idag världsledande och har 160 000 medarbetare på kontor i 
158 länder, varav cirka 3800 arbetar i Sverige idag. Revisionsbyrån är marknadsledande i 
Sverige inom verksamheterna revision, redovisning, skatt och rådgivning (PwC, 2012). 
 
5.1.2 Förvärv 

Treffner anser att anledningen till att företag väljer att värdera sina varumärken kan variera. Han 
har varit med om värderingar av ett varumärke i strategisammanhang, tvister, kontroll- och 
informationssyfte. Det sista syftet som Treffner nämner är vid redovisning, som vanligtvis sker i 
samband med förvärv. Då gäller det att separera varumärket från goodwill, för att därefter 
beräkna dess värde. Att få fram ett tillförlitligt värde kan dock vara svårt, eftersom en värdering 
inte är en exakt vetenskap. Han nämner företaget Vin & Sprit som till exempel förvärvades för 
cirka femtiofem miljarder, på grund av varumärket Absolut Vodka. Företaget hade då ett eget 
kapital på ungefär fem miljarder. Köparen betalade elva gånger det bokförda värdet, vilket inte 
är ovanligt. Företag med starka varumärken värderas ofta till tio gånger sitt bokförda värde av 
det egna kapitalet. Frågan är då hur tillförlitligt ett företags värde egentligen är om 
årsredovisningen beskriver tio procent av ett företags värde? Det medför svårigheter att veta vad 
resten av värdet är. Treffner anser att det är bättre att ha hundra procent av tillgångarna med 
nittio procents säkerhet. Istället för att ha tio procent av tillgångarna till hundra procent säkerhet 
enligt redovisningsprinciperna. 
 

5.1.3 Rekommendationer kring varumärkesvärdering 

Det finns inga lagar när det gäller sättet för hur värdering av varumärken ska gå till väga enligt 
Treffner utan de rekommendationer som följs beskrivs i standarden ISO 10668. Bakgrunden till 
standarden var att det med jämna mellanrum dök upp värden på varumärken där ingen visste hur 
värdet tagits fram. Han nämner att en av konkurrenternas metod har kritiserats, då den innebär 
att en mängd siffror stoppas in i metoden och ut kommer ett värde. Ingen har någon vetskap om 
vilket underlag som värdet baseras på. Syftet med standarden är att det tydligt ska framgå hur 
värderaren har resonerat. Vem som helst ska kunna följa resonemanget och förstå vad som är rätt 
eller fel. Två olika personer som utför värderingen ska därför kunna komma fram till samma 
svar, vilket är det som menas med att rapporten ska vara transparent.  
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5.1.4 Varumärkesvärdering 

Svårigheten som uppstår vid värdering av ett varumärke är att rensa bort de faktorer som inte 
kan relateras till varumärket. Det är svårt att definiera vad innebörden av ett varumärke är. 
Treffner benämner ett exempel med företaget Bang & Olufsen. Företaget har två unika 
komponenter som dessutom är unika för produkterna. Den ena komponenten är företagets 
varumärke och den andra är designen. Om den unika designen skulle tas bort och produkten 
skulle vara som vilken annan produkt som helst skulle företagets produkter förlora sin 
attraktivitet. Samma sak skulle ske om namnet byttes till Nilsson & Persson och designen skulle 
vara den samma. Det demonstrerar hur svårt det är att skilja på designen och kännetecknet. Ett 
annat exempel är Electrolux dammsugare som på 80- och 90-talet inte kunde köpas i butik utan 
endast vid dörrförsäljning. Om säljkåren skickas på säljkurs som gör dem till bättre säljare och 
försäljningen sedan ökar, vad är det som gör att försäljningen ökar? Är det varumärket som 
stärks eller är det säljkåren som har blivit bättre? Hur kan det ena skiljas från det andra? Treffner 
nämner även ett tredje exempel med Poggenpohl kök för tvåhundrafemtio tusen kronor jämförs 
med kök från IKEA som enbart kostar runt femtiotusen. Det går tydligt att urskilja att det inte 
enbart är varumärket som spelar in med tanke på att IKEA har ett starkt varumärke. Poggenpohl 
använder sig av en aluminiumlåda som håller i hundra år medan IKEA istället har en spånplatta 
som garanterat inte håller lika länge. Det är därför viktigt att skilja på de faktorer som kan 
påverka ett varumärke och identifiera vad som är direkt hänförbart till det. Ett varumärke kan 
vara själva kännetecknet, men även designen. Dessa två delar behöver inte alltid särskiljas. 
Problematiken är att identifiera hur mycket som kan hänföras till varumärket. 
 
Treffner har vanligtvis värderat tjänsterelaterade och konsumentinriktade företag. Företag med 
starka varumärken som är marknadsdominerande tjänar förmodligen mest på att värdera sina 
varumärken. Med andra ord är det företag som är marknadsinriktade. Vem som sedan ska utföra 
värderingen spelar enligt Treffner ingen större roll. Det behöver inte vara en extern värderare, 
utan värderingen kan göras av någon internt. Det viktiga är att värderaren har en oberoende 
attityd och att siffrorna inte ska manipuleras till ett företags fördel. Värderingen kan därför göras 
i princip av vem som helst, där det inte krävs någon specifik kunskap. Det är dock fördelaktigt 
om den som ska utföra värderingen kan vanlig finansiell redovisning och har ett sunt förnuft. 
 
Värderingsprocessen tar sin början med att identifiera vad som kan hänföras till ett varumärke. 
Nästa steg i processen är enligt Treffner att ta fram historik för att undersöka hur ett företag har 
utvecklats och därefter ta fram prognoser och undersökningar. Ibland kan de komplettera 
informationen med egna undersökningar. Det görs för att ett företags egna undersökningar 
inriktar sig på effektiviteten av en reklamkampanj. Effektiviteten är inte samma sak som lojalitet 
enligt Treffner där H&M:s julkampanj används som exempel. ”Jag har noterat de här damerna 
som står halvklädda, men jag har aldrig handlat på H&M och har inte avsikt att göra det”. Det 
är två skilda saker att notera en reklamkampanj och sedan att skapa lojalitet. Det är det 
sistnämnda som skapar värdet som ett varumärke utger. Med andra ord är köparen villig att köra 
extra långt enbart för att nå en H&M butik. Det är sådana undersökningar som Treffner är ute 
efter vid värdering. Därefter bör diskussioner med företagsledningen och deras reklamombud 
också förekomma, för att få en så opartisk bild som möjligt. Frågor används som ett verktyg för 
att utmana ledningen för att se vilka faktorer som skapar lojalitet. Det framgår tydligt att 
varumärkesvärdering även kräver engagemang från företaget. Ett företag släpper inte enbart från 
sig en mängd information för att sedan få ett värde av den som utför värderingen. Det ska finnas 
en preliminärrapport som företaget får se inom fyra veckor. Är ett företag litet och enkelt kan 
värderingen ske fortare, därefter kan värderingen även ta längre tid. Det är mer komplicerat att 
utföra värderingen om ett varumärke finns på flera marknader. Den längsta tid som Treffner har 
varit med om att en värdering tar är tre månader. För att det inte ska ta längre tid tas fler personer 
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in vid större uppdrag. De olika personerna fokuserar på olika delar för att i slutet knytas 
samman. Värderingen av varumärken kan göras löpande. Treffner anser att företag själva kan 
välja att göra en grundläggande värdering, för att sedan uppdatera värderingen årsvis. Det är 
enklare att uppdatera värderingen än att göra en komplett ny och det är definitivt billigare. 
 
Det är fördelaktigt att värdera sitt varumärke eftersom företag då kan följa sina 
marknadsinvesteringar och avkastningen som varumärket genererar. Företag kan även se hur 
värdet på varumärket utvecklas och vad som skapar utvecklingen. Treffner anser att: ”Det är 
klart man kan göra en vanlig företagsvärdering och värdera sitt företag med jämna mellanrum. 

Då får du veta vad företaget är värt men du vet inte hur det fördelar sig mellan olika 

immateriella tillgångar, teknologin och allmän know-how”. Nackdelen som Treffner nämner 
med varumärkesvärdering är att det är kostsamt. Det är inget som ett företag enbart gör för nöjes 
skull. Värderingen kräver därför en stor kostnad från företagets sida. Det finns även en risk vid 
varumärkesvärdering att värderaren kan göra fel vid värderingen, då värderingen inte är en exakt 
vetenskap. Det är liknande som vid andra värderingar. Förutsättningen som krävs för att göra 
affärer är att två parter värderar samma sak till olika värden. Köparen värderar ett varumärke 
högre än säljaren, annars kommer ingen affär att uppstå. I teorin ska värderingarna bli exakt lika, 
vilket dock inte stämmer i praktiken.  
 
5.1.5 Värderingsmetoder 

Ett varumärkes värde består av de fördelar som varumärket skapar anser Treffner. Det är med 
andra ord det diskonterade nuvärdet av det förväntade merkassaflödet i framtiden som ett 
varumärke skapar. Merkassaflödet kan skapas på två sätt enligt Treffner. Antingen genom att du 
kan ta ett högre pris eller att du kan sälja en större volym tack vare sitt varumärke. Exempelvis 
McDonalds som är prissättare på marknaden kan sälja en större volym. Det är alltid kassaflödet 
som skapar värdet. Metoden som anses vara den mest användbara är därför att utgå från pris- och 
volympremier, om sådana finns. Det innebär att ett företag ska kunna ta ett högre pris eller sälja 
en större volym tack vare ett varumärke. Metoden pris- och volympremie beskriver Treffner 
som: ”Det är den som är den mest teoretiskt oantastbara. Man tittar på varje objekt för sig”. 

Pris- och volympremie metoden är den han anser vara mest tillförlitlig, om den görs på rätt sätt. 
Det beror på att metoden inte tar hänsyn till bransch, trots att det i vissa branscher spelar en 
större roll med ett varumärke än i andra. En annan metod som Treffner vid något enstaka tillfälle 
har använt är den kostnadsbaserade metoden. Metoden ska i främsta fall användas vid värdering 
av relativt unga varumärken, där det i framtiden kan gå hur som helst och där det inte går att 
förutse med någorlunda säkerhet.  
 
Relief-of-royalty metoden används för att komplettera och kontrollera det framtagna värdet och 
används ofta enligt Treffner då köpeskillingen ska fördelas i samband med förvärv. Metoden har 
en inbyggd svaghet, då metoden tittar på royaltys och licensavgifter. Dessa avgifter har 
förhandlats fram i en viss bransch med liknande företag, vilka återfinns i olika databaser. Det 
leder till att licensavgiften appliceras på ett företag som äger och disponerar sitt varumärke 
själva. Det tenderar till att undervärdering av varumärket görs. Hur vinstfördelningen sedan ska 
ske mellan licenstagare och licensgivare måste beaktas vid appliceringen, vilket dock medför en 
svårighet. Därav menar Treffner att relief-of-royalty metoden endast ska tillämpas som en 
kontrollmetod. Värdet vid tillämpning av metoden ska bli lägre än när pris- och volympremie 
metoden används. Blir värdet däremot högre gäller det att överväga om värderingen verkligen 
gett ett tillförlitligt värde. En viktig del i värderingen är att renodla kassaflödet, vilket inte krävs 
vid tillämpning av relief-of-royalty metoden. Ett exempel som återigen nämns är McDonalds. 
Om någon känner sig hungrig stannar denne på nästa snabbmatsställe och tar sig det som finns. 
Sannolikheten att denne stannar vid en McDonalds restaurang är ganska stor då de har störst 
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återförsäljarnätverk i Sverige, vilket inte har med varumärket att göra.  Om varumärket hade 
varit av betydelse hade den hungriga personen hoppat över tio restauranger för att komma till 
just en McDonalds restaurang. Ett varumärke genererar på så sätt mer kassaflöde. Det stora 
problemet är då att granska licensavgifter för andra varumärken, än det som ska värderas, med så 
lika kännetecken som möjligt. Treffner nämner varumärket Chanel som exempel som inte går att 
applicera på en av Gripens produkter. Dessa två varumärken är inte jämförbara, eftersom de inte 
har samma styrka. Ska relief-of-royalty metoden tillämpas skulle idealet vara att undersöka alla 
produkter i den kategorin. På så sätt kan en skala tas fram för att se var varumärket befinner sig 
och vilka andra varumärken som finns där. 
 
Treffner kritiserar inkomstfördelningsmetoden som innebär att det prognostiserade framtida 
kassaflödet beräknas. Problemet är att det skiljer mycket mellan olika varumärken, vilket är 
inkomstfördelningsmetodens svaghet som måste tas hänsyn till. Exempelvis i bilbranschen 
svarar inte KIA:s varumärke för liknande inkomstfördelning som Ferraris varumärke gör. Att 
försöka beräkna alla andra tillgångars avkastningar innebär mycket beräkning enligt Treffner. 
Han menar att ”ju mer man räknar desto mindre tillförlitligt blir resultatet, ju mer komplicerade 
beräkningar desto mindre blir tillförlitligheten”. 
 
Det egentligen bästa sättet att värdera varumärken på är genom att granska marknadsvärdet. Det 
görs på samma sätt som värdet för en enskild aktie. Aktien har ett objektivt värde varje dag, 
varje sekund som du kan sälja den för på börsen. Problemet är att det inte finns någon marknad 
där varumärken säljs och inte heller någon marknad där alla varumärken kan jämföras. Två 
andra metoder som Treffner anser inte är tillämpbara är marginalkassaflödesmetoden eller 
residualkassaflödesmetoden. De komplicerade beräkningarna gör metoderna otillförlitliga.  
 

5.1.6 Framtiden kring varumärkesvärdering 

Treffner anser att standarden inte kommer att ha någon större påverkan på företags 
värderingsvilja i framtiden. Standarden kommer inte att få fler företag att uppmärksamma 
varumärkesvärdering mer än tidigare. Varumärkesvärdering är en långsam process och 
standarden kommer inte att påverka värderingsviljan bland företag. Det är fortfarande få i 
företagsstyrelser som begriper sig på hur ett varumärke fungerar. Företag har en strategi och en 
varumärkes strategi som delegeras vidare till marknadsavdelningen. Det kan dock leda till att ett 
varumärke inte får en finansiell strategi utan enbart en marknadsstrategi. 
 
5.2 MAGNUS KÄLLANDER 

Magnus Källander arbetar som värderingsspecialist, vilket bland annat innefattar värdering av 
varumärken, på revisionsbyrån Deloitte i Stockholm.  Han har hittills arbetat fyra år på Deloitte 
och har dessförinnan arbetat tio år på KPMG, där han började med revision. Han sitter 
tillsammans med ett antal personer i en värderingsgrupp, som också arbetar med 
värderingsfrågor. I gruppen sköts värderingar kring immateriella tillgångar, alltifrån teknologier 
till varumärken. Källander har erfarenhet av arbete med värdering vid förvärvsallokeringar som 
uppkommer i samband med förvärv av ett företag.  Då måste vissa immateriella tillgångar, bland 
annat varumärken, identifieras. Det gäller också i samband med tvister att kunna påvisa vad ett 
varumärkes värde är för att kunna styrka det i en eventuell rättegång. Han har dessutom gjort 
transaktioner för att ett varumärke, på grund av skatteskäl, ska flyttas till ett annat land. 
 
5.2.1 Deloitte 

Tiotusentals specialister i oberoende firmor över hela världen erbjuder tjänster under varumärket 
Deloitte. Det är bland annat inom revision, redovisning, skatterådgivning, förvärv och finansiell 
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rapportering. Deloitte AB är medlem i Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL) och är med 
sina 182 000 medarbetare runt om i världen en av världens största revisions- och konsultnätverk 
(Deloitte, 2012). 
 
5.2.2 Förvärv 

Två skäl till varför företag väljer att värdera sina varumärken är enligt Källander på grund av 
skatter och tvister. Ett tredje skäl till varumärkesvärdering är att redovisningen kräver det i 
samband med förvärv av ett företag. Ett varumärke behöver då särskiljas från de övriga 
immateriella tillgångarna. Det sker då en transaktion mellan två parter och den summan som 
betalas är en bra indikation på vad ett varumärke är värt. Ett varumärke som upparbetas internt 
inom ett företag saknar dock den indikationen. Det försvårar värderingen av ett varumärke som 
upparbetats internt. Det är dock ändå varumärkets förmåga som ska beräknas. Avgörandet ligger 
inte i om ett varumärke arbetats upp inom företaget eller om det är köpt. Det blir desto svårare 
att utföra värderingen om det inte finns någon indikation på vad ett varumärke är värt, genom en 
transaktion. 
 
Det är inte alltid möjligt att påvisa att värdet som har framräknats vid varumärkesvärdering är 
tillförlitligt enligt Källander. Värderingen av varumärken är en blandning mellan en vetenskap 
och en konst. I möjligaste mån stäms värdet på ett varumärke av på olika sätt. Om ett varumärke 
är värderat till X kr försöker värderaren finna liknande transaktioner som har skett på marknaden 
till liknande nivå. Det gäller att fråga sig om ett varumärke är värderat till en rimlig andel av ett 
företages hela värde. För att förtydliga resonemanget använde sig Källander av ett exempel: Ett 
varumärke värderas till 100 000 kr på ett börsnoterat företag, där varumärket utgör en viktig del. 
Företagets eget värde är dessvärre enbart värt 80 000 kr. Värdet på varumärket är i detta fall inte 
rimligt värderat. Varumärkets värde borde istället vara en delkomponent av företagets totala 
värde. Det går på så sätt att göra avstämningar för att se om varumärket utgör en rimlig andel av 
företaget som helhet.  
 
5.2.3 Rekommendationer kring varumärkesvärdering 

Det finns enligt Källander inga exakta lagar på hur ett varumärke ska värderas. Standarden ISO 
10668 har tagits fram som en extern guide som rekommenderar ett antal värderingsmetoder. De 
på Deloitte har inte studerat standardens metoder grundligt utan enbart ögnat igenom den för att 
se så de inte gjort något avsevärt avsteg från den. Källander är övertygad om att företag inte 
värderar sina varumärken enbart för nöjes skull, utan att värderingen görs för ett syfte. Om 
företag måste värderas kommer antalet varumärkesvärderingar styras av deras behov.  
 
5.2.4 Varumärkesvärdering 

Källander beskriver att det finns olika nivåer av vad ett varumärke innefattar. De grundläggande 
nivåerna kan vara en snäv definition av ett varumärke som sedan kan utvidgas. När ett 
varumärke breddas adderas fler saker till ett varumärkes definition. Exempel på sådana saker 
som kan adderas till ett varumärke kan vara attribut, lukter, smaker och design. Om värderingen 
sker ur ett snävt perspektiv används en viss metod. Ju bredare perspektiv som används vid 
värdering desto närmare kan ett varumärke komma ett företags värde. Värdet på ett varumärke 
har enligt Källander generellt sett en större betydelse för ett företag som är konsumentinriktat. 
Där är det en konsument som fattar ett avgörande beslut på ett annat sätt än vad ett företag gör. 
Ett företag värderar ofta ur ett kritiskt perspektiv exempelvis genom prisutvärdering där ett 
varumärke spelar in. För en konsument är ett varumärke av stor betydelse vid val av produkt. 
Det är därav vanligare att konsumentinriktade företag väljer att värdera sina varumärken. 
Exempel på konsumentinriktade företag där varumärket spelar en viktig roll är Coca-cola och 
Apple. 
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Varumärkesvärderingen är ingen exakt vetenskap och därav finns det ingen som kan påstå sig 
veta vad som är rätt eller fel, utan det finns enbart riktlinjer. Med det i åtanke är det förmodligen 
flera som kan prova på att utföra värderingen. Dock blir värderingen bättre om den utförs av 
någon med erfarenhet av varumärkesvärdering. Dessutom är det bra att ha erfarenhet av både 
varumärken och värdering i en kombination. Det är dock en glidande skala och Källander 
beskriver att: ”Ju mer erfarenhet en person har, desto mer ökar tillförlitligheten i värderingen”. 
Det gäller dessutom för värderaren att förstå att det finns inneboende svårigheter med att värdera 
ett varumärke. 
 
Enligt Källander tar varumärkesvärderingen sin början genom att de som 
konsulter/värderingsspecialister får ett uppdrag av ett företag. Företaget styr mycket av vilken 
typ av värdering de vill ha, vilket kan medföra en stor skillnad mellan uppdragens olika karaktär. 
Värderingen kan därav ta alltifrån några timmar till att värderaren säkerligen får lägga flera 
veckor på uppdraget. Värderingen av ett varumärke är vanligtvis en del av ett större projekt. 
Exempelvis kan det vara att fördela köpeskillingen vid ett stort förvärv och där i värdera 
varumärket. I den processen tar varumärkesvärderingen allt från en till några dagar att utföra. 
Därefter inleds en diskussion med företaget, eftersom värderingen ofta är uppdragsbaserade. 
Ledningen intervjuas där de bland annat får ge sin syn på varumärket och dess styrkor, svagheter 
jämfört med konkurrenter. Det gäller dessutom att granska eventuella trender, marknadsanalyser 
och enkäter, om sådana finns. Utöver granskningen av ett företag tas också royaltynivåerna från 
liknande transaktioner i branschen som företaget verkar inom fram. Sådan information finns 
tillgänglig i olika databaser och därefter bedöms livslängden samt förmågan att upprätthålla ett 
varumärke. I vissa fall diskuteras också hur mycket kostnader som lagts ned för att stödja och 
utveckla ett varumärke. Enligt Källander gäller det dessutom att försöka stämma av ett 
varumärkes intjäningsförmåga jämfört med företaget som helhet. Det innebär att se över hur 
mycket företaget tjänar tack vare varumärket. Det gäller både omsättning och marginaler för att 
se om värdet blir relativt tillförlitligt. Det vanliga sättet för avstämning är att se över de underlag 
och bedömningar som antagningarna för värderingen baseras på. Avstämningen på det slutgiltiga 
värdet kan då ske på så många sätt som möjligt för att få en rättvisande bild. Det som värderaren 
bör ha i beaktning vid varumärkesvärdering är att det nästan finns lika många metoder som 
människor som värderar varumärken. 
 
Enligt Källander är det fördelaktigt för ett företag att värdera sitt varumärke för att veta om priset 
på ett varumärke är rätt värderat. Om varumärket sedan ska säljas slipper både köparen och 
säljaren att bli lurade vid en eventuell affär. Företag kan även välja att inte värdera sitt 
varumärke på grund av att det är för kostsamt. Det beror på att företag måste betala 
konsultarvoden till de som utför värderingen. Källander anser att det inte är riskfritt att värdera 
sitt varumärke, men att det finns risker på olika plan vid värdering. Dels finns risken att det blir 
fel vid beräkningen som ligger hos den som utför värderingen. En annan risk är att felaktiga 
antaganden i övrigt eller orimliga antaganden dras. Risken att felaktiga beslut fattas på grund av 
sådana faktorer kan medföra att ett företag drabbas av förlust eller skadestånd. Det kan också 
medföra att ett företag säljer av ett varumärke för billigt. Vid prognoser tas hänsyn till dessa 
eventuella risker som i sig är en osäkerhet. När en värdering av ett varumärke görs baseras 
värdet på prognoser. Källander menar att de på Deloitte försöker förklara riskerna och 
osäkerheterna som finns, i sin dokumentation. Det går aldrig att eliminera sig från osäkerheterna 
och riskerna utan det får företag och värderare leva med. Det viktigaste är att en rättvisande och 
bra bedömning görs baserad på den information som finns vid tillfället som värderingen görs. 
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5.2.5 Värderingsmetoder 

Källander menar att ett varumärke kan värderas utifrån olika perspektiv. Ena sidan är som 
marknadsförare och en annan är som finans- eller värderingsspecialist. Båda sidor kan på sitt sätt 
värdera ett varumärke, men komma från helt olika utgångspunkter. En varumärkesspecialist är 
mer kvalitativ i sitt angreppssätt och värderingen görs utifrån varumärkets styrka och vad det 
tillför företaget. Dessutom används enkäter för att kunna värdera styrkan för att i sin tur kunna 
värdera ett varumärke. En finans- eller värderingsspecialist har en mer finansiell utgångspunkt. 
Där utgås det istället från framtida kassaflöden samt diskonteras och räknas nuvärden ut. Arbete 
som är mer kvalitativt läggs inte alls lika mycket vikt på ur denna utgångspunkt. De två sidorna 
kommer från helt olika infallsvinklar, men med samma syfte: att värdera ett varumärke.  
 
Den metod som Källander beskriver att de nästan uteslutande använder sig av vid 
varumärkesvärdering är relief-of-royalty metoden. Ett problem som belyses med metoden är att 
värdera varumärkets styrka och påverkan på igenkänningsförmågan hos kunder. Det innebär hos 
Deloitte att bestämma en lämplig royaltynivå som krävs vid tillämpning av relief-of-royalty 
metoden. En annan problematik är att bedöma avkastningskravet på framtida kassaflöden för 
immateriella tillgångar. Det gäller för både de immateriella tillgångarna i allmänhet och i 
synnerhet varumärken. Vid tillämpning av relief-of-royalty metoden är royaltyn en procentsats 
på omsättningen. Exempelvis om ett företag har en omsättning på 100 000 kr och har en royalty 
på 5 %, blir den hypotetiska leasingkostnaden för varumärket 5 000 kr. Det går på så sätt att säga 
att royaltyn är en marginal som stäms av med royaltynivån på bolagets marginal. Royaltynivån 
kommer att reflekteras av branschen och intjäningsförmågan. Källander menar att de på Deloitte 
därför regelbundet stämmer av royaltynivån mot företagets lönsamhet i branschen. De förlitar sig 
inte på de värderingsmetoder som härrör pris- och volympremier i sitt praktiska arbete. Det beror 
på att de inte har haft underlag eller bedömningar som varit enklare att värdera med en så kallad 
differential. Differentialen fås fram genom skillnaden om exempelvis ett företag har ett 
varumärke som genererar en prispremie mot ett företag där varumärket inte genererar en 
prispremie. Med andra ord innebär differentialen den skillnad om ett varumärke skulle tas med 
eller inte vid bedömningen. 
 
5.2.6 Framtiden kring varumärkesvärdering 

Källander anser att varumärkesvärdering är en långsamtgående trend som kommer att bli allt 
vanligare. Det beror förmodligen på att allt fler företag följer mer avancerade 
redovisningsstandarder. Dessa redovisningsstandarder kräver att företag gör värderingar, vilket 
medför att det behövs mer och mer varumärkesvärdering. En gissning som dras är att det inte 
kommer att bli fler företag som värderar sina varumärken enbart för att det finns en ny standard.  
Det som standarden kan förändra bland företag är sättet som värderingen sker på och inte antalet 
som väljer att värdera. Större seriösa företag är förmodligen de som i störst utsträckning kommer 
att påverkas. Det beror på att det i vissa situationer krävs värdering. Dessa företag kan på så sätt 
förlita sig på standarden och göra en process som de känner sig trygga med. 
 
5.3 BJÖRN GAUFFIN 

Björn Gauffin arbetar sedan fem år tillbaka på revisionsbyrån Grant Thornton i Stockholm. Där 
arbetar han med företagsvärderingar, vilket är ett brett perspektiv som innefattas av värdering av 
varumärken. Han har arbetat med värdering av företag i cirka tjugofem års tid, på PWC i tolv år 
dessförinnan åtta år på Deloitte. Förr arbetade inte företag med varumärkesvärdering menar 
Gauffin. Arbetet tog sin vändning för cirka sju till åtta år sedan. Genom egna erfarenheter har 
varumärkesvärdering bland annat gjorts av redovisningsskäl i samband med förvärv. Ett annat 
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skäl till varumärkesvärdering är vid tvister, då ett varumärke eventuellt blivit skadat. 
Varumärkesvärdering kan dessutom ske av skattemässiga skäl då ett varumärke förs utomlands. 
 
5.3.1 Grant Thornton 

Företaget Grant Thornton har i fler än 100 länder över 30 000 medarbetare varav det finns 24 
kontor i Sverige. Dessutom är företaget ledande i Sverige inom konsult- och revisionsföretag för 
entreprenörsföretag och entreprenörer. (Grant Thornton, 2012).  
 
5.3.2 Förvärv 

Gauffin anser att det ska finnas ett behov av att göra en värdering och ett exempel på när en 
värdering bör göras är om ett företag köper upp andra företag i samband med förvärv. Det finns 
då ett stort behov av att värdera varumärken. Förutom att det ska finnas ett behov av att göra en 
värdering ska det också situationsanpassas och bedömas vilken typ av företag det rör sig om. 
Eftersom IFRS kräver att ett varumärke ska särskiljas från goodwill. Det är vanligare bland 
börsnoterade företag som arbetar med IFRS att varumärkesvärdering sker. På Stockholmsbörsen, 
OMX, finns det cirka 250 företag där minst hälften genomför köp av ett företag någon gång 
varje år. Det är dock inte alla företag som sätter något värde på sitt varumärke. Gauffin anser att 
det är märkligt varför en del inte väljer att värdera sitt varumärke. En del företag vill inte värdera 
sitt varumärke och lyckas på något sätt att undvika det.  
 
Det är viktigt att ha inställningen att värdering inte är en exakt vetskap enligt Gauffin. Ett 
tillförlitligt värde försöks därför ändå att fastställas. Ett varumärke behöver inte värderas varje 
år, eftersom det inte är så exakt att det går att följa värdet. Beroende på vad som händer och som 
kan påverka ett varumärke bör värdering göras. Det är därför svårt att säga hur ofta ett 
varumärke bör värderas. Det finns självklart andra faktorer som avgör när ett varumärke bör 
värderas som exempelvis vid skatteskäl där ett varumärke flyttas utomlands. 

 
5.3.3 Rekommendationer kring varumärkesvärdering 

De rekommendationer som standarden ISO 10668 tar upp är metoder som Gauffin anser att 
värderare sedan tidigare använt sig av. Det fanns två syften med standarden, eftersom det fanns 
olika deltagare. Interbrand som arbetar med varumärkesvärderingar ville att deras metod skulle 
vara den rätta och bli allmänt vedertagen. De som var med vid framtagandet av standarden har 
dock varit emot Interbrands metod. Gauffin beskriver metoden som att ”den bygger på att ett 
antal siffror stoppas in i en svart låda och ur den kommer det ut ett värde som ingen vet hur det 

har kommit fram”.  
 
5.3.4 Varumärkesvärdering 

Gauffin beskriver att ett varumärke egentligen inte i sig har något eget värde utan menar att 
”värderare försöker ändå att fastställa ett varumärkes värde, vilket i sig då är ganska konstigt. 

Exempelvis varumärket Coca-Cola i sig skulle inte vara någonting utan den där bruna drycken 

och flaskan”. Det är svårt att fullt ut separera vad som innefattar ett varumärke. De flesta 
värderingar inkluderar att försöka hänföra en viss del av ett varumärkes värde till de olika 
delarna. Det är dock svårt att göra då många delar hänger samman, ändå försöks en del utav 
värdet att fastställas. Det påverkas av vad det är som gör att människor köper just den här 
produkten och om det i så fall har med ett varumärke att göra. Största problemet enligt Gauffin 
med varumärkesvärdering är vad som egentligen värderas. Det kan vara svårt att inte hänföra 
vissa detaljer till ett varumärke. Exempelvis vid varumärkesvärdering av ett online-företag, 
vilket är det då som värderas: hemsidan eller varumärket? Frågan är vad som är 
värderingsobjektet. Det som är av avgörande karaktär är värderingens syfte. En del verksamheter 
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har, av olika skäl, många varumärken och namn. I sådana fall kan det i större utsträckning 
behövas göras en värdering av ett varumärke. Gauffin menar därför att det är vanligare att göra 
värdering av ett varumärke i konsumentinriktade företag. I tjänstebranschen har däremot ett 
företag inte så många varumärken. Därför behöver det i mindre utsträckning göras värderingar i 
sådana företag.  
 
Gauffin anser att det krävs en bakomliggande kompetens för att utföra värderingen av ett 
varumärke. När värderingen av ett företag ska göras hoppar företaget ofta över den del som 
innefattar varumärkesvärdering. Det beror på att det innefattar ett varumärkes igenkänning och 
hur det mäts på marknaden. Han menar att det krävs att människor blir tillfrågade, vilket de på 
Grant Thornton inte gör. De förlitar sig istället på att någon annan har gjort det och sätter istället 
kronor och ören på den data som finns tillgänglig. Gauffin menar att det både krävs kompetens 
kring marknadsföring och ekonomi för att räkna ut ett varumärkes värde. Vidare krävs det en 
legal kompetens för att utföra värderingen.  
 
Processen vid varumärkesvärdering tar sin början då det gäller att ta reda på vad det finns för 
väsentlig och tillgänglig data. Vid tillämpning av relief-of-royalty metoden gäller det att finna 
jämförbara transaktioner. En del transaktioner kommer i bredare spann, vilket medför att det inte 
ger någon information. När de som utför värderingen får informationen tar det ca två till tre 
veckor till dess att värderingsprocessen är färdigställd. Det beror också på hur mycket 
information som är relevant och tillgänglig. Underlaget som behövs vid värdering beror på 
värderingens omfattning och på uppdragets syfte samt vad företaget vill få ut med en värdering. 
Om en komplicerad varumärkesvärdering ska göras behövs mer ingående information och 
förmodligen bör ett varumärke analyseras djupare. Därför behövs det en längre och större 
process, men det är inte ofta sådana processer behöver göras. En person anlitas istället för att 
utföra en djupgående analys av ett varumärke. Det gäller speciellt vid transaktioner av 
redovisnings- och skatteskäl då det behövs underlag för att bestyrka det framberäknade värdet. 
Det kan behövas om det gäller att svara mot en revisor eller en som arbetar på 
Skattemyndigheten som vill ha underlag för värderingen. 
 
Enligt Gauffin är det fördelaktigt för ett företag att värdera sitt varumärke för att på så sätt veta 
vad som skapar värdet i företaget. Exempelvis konsultbolag där ett företag anlitar konsulttjänster 
är det då på grund av varumärket eller personerna som arbetar där. Det medför att vissa företag 
kommer att anlita konsultbolaget som helhet på grund av dess varumärke och kommer därför 
inte att invända på vem som utför värderingen. De företag som istället anlitar en speciell konsult 
bryr sig inte om företagets varumärke som konsulten arbetar på, men det kan vara en bidragande 
faktor.  Nackdelen för företag att värdera sitt varumärke är att det är kostsamt. Det medför att 
många företag inte väljer att värdera sitt varumärke. En del företag tror att deras varumärke är 
starkt och fortsätter tro det, vilket i sig är en risk. Det beror på att ett företag som inte vet vad 
deras varumärke är värt kan missa eventuella antydningar på att varumärket minskat i värde. 
 
5.3.5 Värderingsmetoder 

Gauffin menar att den metoden som de vanligast använder sig av är relief-of-royalty metoden, 
dock kan metoden medföra vissa värderingssvårigheter. Det är svårt att räkna ut något 
medelvärde som ett varumärke skulle kunna ha. De på Grant Thorton försöker därför att arbeta 
med fler än en metod för att få fram ett rimligt och tillförlitligt värde på ett varumärke. Gauffin 
anser att det är det bra att ha någon metod som går att stämma av värdet emot. De använder sig 
av den kostnadsbaserade metoden för avstämning. Där beräknar de vad det skulle kosta att bygga 
upp ett varumärke idag samt beräknas de kostnader som lagts ned för att bygga upp ett 
varumärke. Det går aldrig att påvisa om värdet som har fåtts fram vid värdering är tillförlitligt 
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eller inte. Jämförelser görs för att försöka komma fram till ett rimligt värde och det är svårt att 
veta vad som är exakt, utan det gäller att ha överseende över olika aspekter. En av aspekterna är 
att ta hjälp av de olika tillgängliga metoderna och sätta ett värde på ett varumärke. Det gäller att 
hamna på ett värde som är rimligt för att sedan stämma av det framberäknade värdet. Om ett 
företag skulle satsa de pengar som ett varumärke är värderat till skulle varumärket kunna byggas 
ännu starkare. Värdet måste sättas i relation till de kostnader som krävs för att bygga upp ett 
varumärke. 
 
Två metoder som Gauffin anser att värderare kan använda och tillämpa vid varumärkesvärdering 
är pris- och volympremie metoderna. Dessa metoder är dock inte aktuella i nuläget, då det sällan 
upptäcks produkter som har en pris- eller volympremie. Sådan information är ofta svårtillgänglig 
och dessutom svår att identifiera. Gauffin menar att det är därför som de inte använder dessa två 
metoder. 
 
5.3.6 Framtiden kring varumärkesvärdering 

Framtiden anser Gauffin kommer att vara ungefär som den är i dagsläget där antalet företag som 
väljer att värdera sina varumärken inte markant kommer att förändras. Värderingen styrs av lagar 
och regler och standarden kommer därför inte att ha någon större inverkan på företags 
värderingsvilja. Sammantaget blir det förmodligen inte fler företag som kommer att värdera sina 
varumärken än vad det är idag, enbart för att en ny standard har framtagits. Det har att göra med 
hur konservativt ett företag är samt hur mycket som exempelvis ska vara goodwill.  
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5.4 SAMMANFATTNING AV EMPIRIN 

Respondent Jan Treffner Magnus Källander Björn Gauffin 

Syfte med värdering Strategi, tvister, 
kontroll, information 
och redovisning vid 

förvärv. 

Skatter, tvister och 
redovisning vid 

förvärv. 

Redovisningsskäl vid 
förvärv, skatter och 

tvister. 

Rekommendationer Standarden ISO 10668 Standarden ISO 10668 
används som en extern 

guide. 

Standarden ISO 
10668 

Fördelar Följa sina 
marknadsinvesteringar 
och avkastning samt 
veta vad företaget är 

värt. 

Följa varumärkets 
styrka och strategier 

samt att priset på 
varumärket blir 

tillförlitligt värderat. 

Kan få reda på vad 
som skapar värdet i 

ett företag 

Nackdelar Kostsamt och 
riskfyllt. 

Kostsamt och riskfyllt. Kostsamt och 
riskfyllt. 

Värderingsmetod Pris- och 
Volympremie 

metoderna, samt 
kostnadsbaserad 
metod vid unga 

varumärken 

Relief-of-royalty 
metoden 

Relief-of-royalty 
metoden 

Kontrollmetod Relief-of-royalty 
metoden 

Jämföra värdet på 
varumärket mot 

företagets totala värde 

Kostnadsbaserade 
metoden 

Framtiden Företags 
värderingsvilja 
kommer inte att 

förändras av 
standarden utan är en 

långsamtgående 
process. 

Varumärkesvärdering 
är en långsamgående 
trend, eftersom mer 

avancerade 
redovisningsstandarder 
följs. Enbart sättet att 
värdera kommer att 
påverkas och inte 

antalet värderingar. 

Inga större 
förändringar från 

dagsläget. Lagar och 
regler styr 

värderingen. 
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6. ANALYS 

Kapitlet kommer att sammankoppla den teoretiska referensramen med den empiri som 

insamlats. Teori kommer även att kopplas med teori samtidigt som empiri jämförs med empiri. 

 

6.1 ÖVERBLICK ÖVER ANALYS 

 
 

Figur 6:1 Egenskapad figur som ger en överblick över analys avsnittet för att knyta samman till 

nästkommande kapitel 
 

6.2 FÖRVÄRV 

För att ett resultat ska kunna försvaras och vara meningsfullt krävs både noggrannhet och 
omsorg samtidigt som värderingssyftet tydligt ska framgå (Beutel & Ray, 2004). Hart och 
Murphy (1998) menar att de beslut som görs under värderingsprocessen påverkas av syftet med 
värderingen. Samtliga respondenter anser dock att värderingssyftet kan variera. Ett av det 
viktigaste syftet är i samband med förvärv när ett varumärke bör värderas. Det ska dessutom 
enligt Gauffin finnas ett behov för ett företag att utföra varumärkesvärderingen. Perrier (1997) 
menar att det är vanligast att ett varumärke köps i samband med ett företagsförvärv. Enligt Hart 
och Murphy (1998) benämns det “gap” som uppstår mellan ett företags pris och dess värde som 
goodwill. Enligt Brockington (1995) krävs det då att varumärket separeras från goodwillen för 
att i sin tur kunna värderas. Källander menar att ett varumärke behöver särskiljas från de 
immateriella tillgångarna. Enligt Treffner görs det för att kunna beräkna ett värde. Källander 
menar att det sker en transaktion mellan två parter i samband med ett förvärv. Summan av 
transaktionen är en bra indikation på vad ett varumärke är värt. Det är därför enklare vid förvärv 
att få fram ett värde än om varumärket arbetats upp internt, då den indikationen och 
transaktionen saknas. 
 
Gauffin menar att börsnoterade företag som arbetar med IFRS väljer allt mer att värdera sina 
varumärken, eftersom dessa företag styrs av lagar och regler. Enligt IFRS 3 ska goodwill 
identifieras och de immateriella tillgångarna, såsom varumärken, anses vara en del av goodwill 
(FAR, 2011). Lindemann (2010) menar att det dock kan vara svårt att separera ett varumärke 
från goodwill. Svårigheten ligger i bristen på information, eftersom det inte finns något 
tillvägagångssätt som anses vara rätt eller fel. Samtliga respondenter anser att 
varumärkesvärdering inte är en exakt vetenskap. Enligt Lindemann (2010) ska de varumärken 
som förvärvas korrekt värderas för att värdet ska vara tillförlitligt. Risken är att ett företag i 
annat fall över- eller undervärderas. Treffner och Källander menar dock att det kan vara svårt att 
påvisa att det framräknade värdet är tillförlitligt. Exemplet som Treffner uttrycker är företaget 
Vin & Sprit som förvärvades för elva gånger mer än företagets bokförda värde. Det kan medföra 
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att ett företags värde blir mer tillförlitligt om varumärket tas i beaktning. Företag med starka 
varumärken värderas ofta till tio gånger det bokförda värdet enligt Treffner.  
 
6.3 REKOMMENDATIONER KRING VARUMÄRKESVÄRDERING 

FAR (2011) uttrycker att enligt IAS 38 ska immateriella tillgångar tas med i rapporten över 
finansiell ställning enbart om anskaffningsvärdet kan tas fram på ett tillförlitligt sätt. Vid ett 
rörelseförvärv kommer ett företags marknadsvärde att reflekteras av priset, vilket medför att 
värdet då anses vara tillförlitligt. Ett varumärke ska därav motsvara en tillgångs definition samt 
vara identifierbar och måste enligt IFRS 3 och IAS 38 redovisas skiljt från goodwill (FAR, 
2011). SIS (2010) beskriver att det finns olika slags immateriella tillgångar, där varumärket 
anses vara en av den viktigaste. Problemet vid värderingen av varumärken är att kunskapen kring 
ämnet är för dålig. Det medförde att den nya standarden ISO 10668 togs fram (SIS, 2010). Enligt 
Treffner var syftet med standarden att det tydligt ska framgå hur värderaren har gått tillväga vid 
värderingen. Gauffin förtydligarresonemanget och beskriver att det finns metoder där siffror 
stoppas in i en låda och ut kommer ett värde, vilket standarden ville undvika. Treffner anser att 
vem som helst ska kunna följa resonemang som värderaren för och i sin tur förstå vad som är rätt 
eller fel. SIS (2010) uttrycker att enligt ISO 10668 ställs olika krav på transparens. Om två 
personer som gör olika beräkningar kommer fram till samma värde är värdet transparent. 
Standarden har därför tagit fram tillförlitliga metoder som ska kunna tillämpas oberoende av 
värderingens syfte (SIS, 2010). Gauffin anser att standarden inte innehåller någon ny metod utan 
den snarare tar upp de metoder som tidigare etablerats och tillämpats. Enligt Källander kommer 
standarden enbart att tillämpas som en extern guide för värderare. 
 
6.4 VARUMÄRKESVÄRDERING 

Enligt Sveiby (1995) är det komplicerat att värdera ett varumärke, eftersom sådana immateriella 
tillgångarna är osynliga och abstrakta. Komplikationen beror på att varumärken inte kan 
jämföras med varandra såsom de materiella tillgångarna. Lindemann (2010) menar dock att 
värdering av varumärken inte avsevärt skiljer sig från värdering av andra tillgångar. Salinas 
(2011) anser att innan en värdering kan påbörjas är det viktigt att syftet och definitionen av ett 
varumärke tydligt urskiljs. Dock anser Treffner att det är svårt att definiera vad innebörden är av 
ett varumärke. Även Brockington (1995) menar att en identifiering av ett varumärkes attribut 
måste göras. Attributen måste vid varje metod separeras och kvantifieras från ett varumärke. 
Enligt Treffner ligger svårigheten i att rensa bort alla faktorer som inte har med varumärket att 
göra. Ett antal nyckelkomponenter utgör enligt Lindemann (2010) grunden för ett varumärke. 
Sådana komponenter är exempelvis lukter, design och förpackning. Källander anser att ett 
varumärke kan innefattas av olika nivåer, antingen en snäv eller bred definition. Desto bredare 
definitionen är på ett varumärke, desto närmare kan värdet närma sig företagets totala värde. När 
definitionen breddas adderas nyckelkomponenterna som Lindemann (2010) ovannämner. Salinas 
(2011) menar att det därav är väsentligt att ett varumärke tydligt definieras. Gauffin anser att ett 
varumärke i sig inte har något eget värde, men som ändå försöks sätta ett värde på. Där 
varumärket består av ett antal komponenter, exempelvis Coca-Colas varumärke skulle 
förmodligen inte ha samma värde utan den bruna drycken och flaskans design. Gauffin anser 
vidare att de flesta värderingar inkluderar att försöka hänföra en viss del av värdet till de olika 
delarna. Det är svårt då många av komponenterna hänger samman. Samtliga respondenter anser 
att det är viktigt att definiera vad ett varumärke är, samtidigt som det är svårt att urskilja ett 
varumärkes olika attribut. De exempel med Bang & Olufsen, Electrolux samt Poggenpohl och 
IKEA kök som Treffner benämner är bevis på att det kan vara svårt att identifiera faktorer som 
är direkt hänförbara till varumärket. Även Gauffin anser att den största svårigheten vid värdering 
av varumärken är vad som egentligen värderas.  
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Samtliga respondenter anser att det är av störst betydelse för konsumentinriktade företag att 
värdera sina varumärken. Även Lindemann (2010) håller med och anser att varumärkesvärdering 
är viktigt för kundinriktade företag. Det görs för att verksamheter inom branscherna har många 
varumärken. Källander hävdar att det beror på att konsumenten bland dessa företag beslutar på 
ett annat sätt än vid en annan typ av företag. Coca-cola och Apple är två exempel på företag som 
är inriktade på konsumenter och där varumärket utgör en väsentlig komponent. Treffner har 
dessutom värderat varumärken åt tjänsterelaterade företag. Gauffin anser dock att sådana företag 
har färre varumärken och är därför inte i lika stort behov av varumärkesvärdering. 
 
Enligt SIS (2010) bör den som utför värderingen vara oberoende, vilket inte nödvändigtvis 
behöver innebära att en extern part utför värderingen. Det kan vara någon inom företaget som 
utför värderingen. Denne bör då ha i beaktning att värderingen ska ske utifrån ett oberoende 
perspektiv. Treffner menar att det är ett måste för värderaren att ha en oberoende attityd vid 
värdering, eftersom siffrorna inte ska manipuleras till ett företags fördel. Värderingen kan ske av 
i princip vem som helst, men det är en fördel om värderaren har grundläggande finansiell 
kunskap och att denne även har ett sunt förnuft. Även Källander anser att vem som helst kan 
prova på att utföra värderingen. Det finns inga rätt eller fel utan det finns enbart riktlinjer för hur 
värderingen ska ske. Dock ökar tillförlitligheten ju mer kunskap värderaren har. Det krävs även 
en förståelse för de inneboende svårigheterna vid värdering. Salinas (2011) anser att det krävs 
kunskap om varumärken för den som utför värderingen och en förståelse kring hur värdet 
påverkas av olika definitioner. Det gäller för den som utför värderingen att ha ingående kunskap 
i ett flertal olika relevanta ämnen. Sådana ämnen är exempelvis marknadsföring, värdering, 
statistik och företagsfinansiering. Gauffin anser också att det krävs en bakomliggande kompetens 
för varumärkesvärdering. 
 
Salinas (2011) definierar värderingen av ett varumärke som en process. Källander och Treffner 
beskriver att värderingsprocessen tar sin början på liknande sätt. Där de först går ut och 
diskuterar med företaget som anlitat värderingsspecialisten för uppdraget. Det krävs enligt 
Treffner för att kunna identifiera vad som kan hänföras till ett varumärke. Gauffin anser istället 
att processen inleds med att undersöka tidigare data för att hitta jämförbara transaktioner. 
Treffner och Källander menar att nästa steg i processen är att ta fram information om hur 
företaget har utvecklats genom att ta fram prognoser och undersökningar. Enligt Salinas (2011) 
utgår den som utför värderingen från analyser av data som finns tillgänglig. Gauffin menar att 
även konsulterna på Grant Thornton använder sig av den information som finns tillgänglig, 
istället för att göra nya undersökningar. Källander nämner att även royaltynivån ska tas fram via 
databaser. Enligt Lindemann (2010) kan denna typ av data fås fram genom offentliga källor eller 
från ett register som företaget själva har. Gauffin menar att de förlitar sig på att någon annan har 
tagit fram sådan information. De sätter istället endast kronor och ören på den tillgängliga 
informationen. Salinas (2011) hävdar att ta fram ett monetärt värde är det som är målet med 
varumärkesvärdering, det vill säga ta fram ett värde i pengar. Enligt Brockington (1995) är det 
viktigt att ta hänsyn till hur tillförlitlig informationen från företagsledningen är, så den inte är 
vinklad till företagets fördel. Källander och Treffner anser båda att intervjuer med 
företagsledningen och reklamombuden ska göras för att ta reda på deras syn på varumärket. 
Treffner menar att då tidigare undersökningar kan ha varit felvinklade kan även egna 
undersökningar göras för att komplettera. 
 
Samtliga respondenter hävdar att olika faktorer kan påverka den tid som värderingen tar. Gauffin 
anser att tiden beror på hur tillgänglig den relevanta informationen är. En annan faktor enligt 
Treffner och Källander är företagets storlek och komplexitet. Treffner menar att om ett företag 
finns på flera marknader tar det längre tid, medan om företaget är relativt litet kommer 
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värderingen ske fortare. Det krävs även ett visst engagemang från företagets sida. Enligt 
Källander är värderingen vanligtvis en del av något större uppdrag, exempelvis vid fördelningen 
av köpeskillingen vid ett förvärv. 
 
Brockington (1995) menar att den som är försiktig vid värderingen inte enbart kommer att förlita 
sig på en metod. Värderaren kommer att välja en metod för grundvärderingen och därefter finna 
stöd för värdet med hjälp av andra metoder. Enligt Källander är ett vanligt sätt för att kontrollera 
värdet genom att se över de underlag och bedömningar som värderingen grundas på. 
Avstämningen ska ske på så många sätt som möjligt för att få fram ett så tillförlitligt värde som 
möjligt på varumärket. Källander anser vidare att det som värderaren bör har i beaktning är att 
det i princip finns lika många värderare som metoder. Enligt Brockington (1995) kommer 
användningen av två metoder att öka tillförlitligheten av värderingen. Det gäller att få fram ett 
värde på varumärket som är en rimlig andel av ett företags totala värde. Enligt Källander stäms 
varumärkets intjäningsförmåga av mot företaget som helhet. Gauffin anser att vid 
redovisningsskäl för värdering krävs det underlag för att bestyrka värdet. Vid användning av mer 
än en metod kommer ett företag att få ett mer rimligt och tillförlitligt värde. Därför menar 
Källander att det är viktigt att stämma av värdet på olika sätt. Enligt Lindemann (2010) blir 
konsekvenserna att ett företag kan under- eller övervärderas om en värdering inte är tillförlitlig. 
Aaker (1991), Barth et. al. (1998), Hart och Murphy (1998) samt Treffner och Gajland (2001) 
anser samtliga att ett företags värde skapas allt mer av värdet på ett varumärke. En maximering 
av värdet på varumärket kommer att medföra att aktieägarnas värde även maximeras. Enligt 
Treffner och Gajland (2001) blir ett företags värde mer realistiskt om värdet på varumärket tas 
med. Det är enligt Gauffin därför fördelaktigt för ett företag att värdera sitt varumärke. Ett 
företag kan på så sätt få fram hur mycket av ett företags värde som kan hänföras till varumärket. 
En annan fördel enligt Gelb och Gregory (2011) är att ett företags intäkter kan öka tack vare 
värdering av ett varumärke. 
 
Källander anser att det finns olika värderingsperspektiv, det kvalitativa och finansiella 
perspektivet. Fördelen utifrån det kvalitativa perspektivet är att ett varumärke på så sätt kan 
följas och det går att få fram vad orsaken är till att ett varumärke ökat eller minskat i värde. Även 
Treffner nämner fördelen och menar att företag kan följa sina marknadsinvesteringar och 
avkastning. Dessutom kan även värdeutvecklingen följas. Enligt Källander är det ur ett 
finansiellt perspektiv fördelaktigt att värdera sitt varumärke då det framgår om varumärket är 
värderat till rätt pris, exempelvis vid transaktioner. Høegh-Krohn och Knivsflå (2000) menar att 
ett företags nuvarande och potentiella investerare då kan få tillgång till värdet på ett varumärke 
om ett företag väljer att värdera det. Därför är det fördelaktigt för ett företag att lämna ut 
information om värdet på varumärket. Enligt Kang och Grey (2001) kan då även relationen 
mellan företaget och dess ägare förbättras. 
 
Samtliga respondenter var alla överens om att den huvudsakliga nackdelen och främsta orsaken 
till varför företag inte väljer att värdera sina varumärken beror på att det är kostsamt. Treffner 
och Källander menar att varumärkesvärdering inte är något företag enbart gör för nöjes skull. 
Vidare anser Källander att värderingen kan innebära vissa risker, som kan finnas på olika plan. 
En av riskerna som ligger hos den som utför värderingen är att det helt enkelt blir fel vid 
värderingen. Dessutom finns risken att värderaren baserar sin bedömning på felaktiga eller 
orimliga antaganden som förvränger värderingen. Gauffin och Treffner anser även att risken för 
att värderaren gör fel finns. Dock menar Källander att de på Deloitte försöker att ta hänsyn till 
riskerna och ta med dem i sina dokumentationer. Det går aldrig att helt eliminera sig från de 
risker som kan uppstå vid varumärkesvärdering, utan ständigt ha dem i beaktning. 
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6.5 VÄRDERINGSMETODER 

Brockington (1995) anser att den ekonomiskt värdebaserade metoden är den metod som 
vanligtvis praktiskt tillämpas. Seetharaman, et. al. (2001) menar att det kan bero på att metoden 
fokuserar på framtiden och undviker problematiken kring identifiering av vad som tidigare har 
skett. Metoden är enligt Rodov och Leliaert (2002) bäst lämpad för att jämföra, mäta och 
övervaka de immateriella tillgångarna. Salinas (2011) menar att det ekonomiska värdet är det 
nuvärde som är diskonterat av framtida kassaflöden. Det är värdet som tillgången förväntas 
skapa. Treffner anser att ett varumärkes värde baseras på de fördelar som varumärket genererar. 
Enligt Salinas (2011) är fördelarna att innehavaren av ett varumärke antingen kan sälja mer eller 
ta ett högre pris för produkten, en pris- eller volympremie. Treffner anser att den bästa metoden 
för värdering av varumärken är att undersöka om det finns eventuella pris- och volympremier. 
Dock förlitar sig varken Källander eller Gauffin på sådana värderingsmetoder som härrör pris- 
och volympremier. Det beror på att ingen av dem har haft underlag för att tillämpa metoderna i 
sitt praktiska arbete. SIS (2010) uttrycker att enligt ISO 10668 är det viktigt att rensa bort andra 
faktorer som kan tänkas generera en premie och det som kan påverka kassaflödet. Treffner 
nämner exemplet med McDonalds där det är viktigt att undersöka vad som gör att kunderna 
väljer den restaurangen, om det är varumärket eller tillgängligheten. Gauffin anser att metoden i 
sig är bra att tillämpa vid värdering, men att det sällan uppkommer produkter som har en pris- 
eller volympremie. Om det eventuellt skulle finnas en premie skulle informationen dock vara 
svår att få fram. Även Lindemann (2010) och Perrier (1997) menar att prispremiemetoden inte 
ska tillämpas, eftersom den innehåller för många fallgropar. Metoden kan istället användas som 
en avstämningsmetod. Treffner anser ändå att pris- och volympremie metoden är den metod som 
är mest tillförlitlig för att värdera ett varumärke, då den inte påverkas av branschaspekten.  
 
Relief-of-royalty metoden används ofta vid förvärv då köpeskillingen ska fördelas anser 
Treffner. Enligt Lindemann (2010) tillämpar de flesta revisionsbyråer metoden, då den uppfattas 
som enkel och objektiv. Perrier (1997) menar att det beror på att revisionsbyråer vanligen har 
stora databaser med royaltynivåer som värderare använder sig av. Samtliga respondenter 
använder sig av metoden på ett eller annat sätt. Källander och Gauffin anser båda att relief-of-
royalty metoden är den bäst lämpade metoden för varumärkesvärdering. Treffner hävdar dock att 
metoden endast ska användas som kontrollmetod. Källander anser att förmågan av att känna igen 
ett varumärke och dess styrka dock är ett problem som belyses vid metoden. Ett varumärke 
skapar värde om det känns igen av omgivningen, som också påverkar varumärkets styrka vilket 
medför att värdet är svårt att beräkna. Ytterligare ett problem med metoden är att 
avkastningskravet på kassaflödet i framtiden ska bedömas. Källander belyser därför att en 
procentsats på omsättning beräknas som royalty. Med andra ord går det att påvisa att 
royaltynivån på bolagets marginal kan stämmas av mot royaltyn. Nivån på royaltyn kommer 
därför att reflekteras av ett bolags intjäningsförmåga samt bransch. Enligt Hart och Murphy 
(1998) är dock informationen om royaltybetalningar begränsad. Lindemann (2010) menar därför 
att relief-of-royalty metoden möter samma svårigheter som den marknadsbaserade metoden. Där 
Treffner även anser att svårigheten är att hitta andra jämförbara varumärken, vars licensavgifter 
sedan ska granskas. Licensavgifterna är framförhandlade mellan två parter och företag som 
därav tenderar att undervärdera sina varumärken.  
 
Enligt Lindemann (2010) kan relief-of-royalty metoden endast användas då det finns jämförbara 
identifierade royaltys. Då varje varumärke är unikt försvåras därför tillämpningen av metoden. 
Metoden bör därför endast tillämpas som avstämningsmetod, eftersom den inte ger något 
tillförlitligt värde. Treffner menar att vid kontrollanvändning ska värdet bli lägre än vid 
tillämpning av annan metod. Dock kan det vara andra faktorer än ett varumärke som kan påverka 
storleken på royaltyn. Enligt Perrier (1997) kan skatter och förväntad vinst påverka nivån. Hart 
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och Murphy (1998) menar att andra marknadsförhållanden även är en påverkande faktor. En 
annan svårighet som Treffner nämner är hur fördelningen av vinsten ska ske. Dessutom är en 
viktig del av varumärkesvärdering att renodla kassaflödet. Det behöver dock inte göras vid 
användning av relief-of-royalty metoden. Kassaflödet är de fördelar som ett varumärke skapar. 
Gelb och Gregory (2011) menar att det finns bevis på att ett varumärke kan skapa ett högre 
kassaflöde åt företag. Det är dock enligt Hart och Murphy (1998) viktigt att ta hänsyn till att det 
inte endast är kassaflödet som genererar ett värde. Det kan vara flera faktorer, som tidigare 
nämnts. Två företag som har samma kassaflöde behöver därför inte ha samma värde på sina 
varumärken (Hart & Murphy, 1998).  
 
Enligt ISO 10668 grundas den kostnadsbaserade metoden på kostnaden för att återskapa 
varumärket eller ersätta det. Det är maxkostnaden som en investerare är villig att betala (SIS, 
2010). Brockington (1995) anser att den kostnadsbaserade metoden inte bör tillämpas vid 
varumärkesvärdering. Treffner anser dock att metoden ska användas vid värdering av relativt 
unga varumärken. Både Lindemann (2010) och Perrier (1997) håller med Treffner och anser att i 
de fallen med relativt unga varumärken kommer kostnaderna att fastställas enklare. I andra fall 
kan det enligt Seetharaman et. al. (2001) vara svårt att identifiera alla kostnader som kan 
hänföras till varumärket som ska värderas. Hart och Murphy (1998) anser att metodens svaghet 
är att den granskar kostnaderna som har lagts ner. Metoden borde istället undersöka den framtida 
avkastningen, som är den värdeskapande faktorn för ett varumärkes värde. Treffner menar dock 
att metoden endast ska användas när det är svårt att bedöma det framtida kassaflödet, då 
framtiden är oviss. Enligt Brockington (1995) kan metoden däremot tillämpas som 
kontrollmetod. Det är fördelaktigt att ha en metod att stämma av det framberäknade värdet emot. 
Gauffin anser att den kostnadsbaserade metoden då är bäst tillämpbar. En avstämningsmetod kan 
användas för att göra jämförelser för att komma fram till ett rimligt värde. I ISO 10668 
förtydligas det att metoden i första hand kommer att användas som ett analysverktyg (SIS, 
2010). Gauffin anser att det är svårt för en värderare att veta om det framberäknade värdet är 
rimligt och tillförlitligt även om en avstämningsmetod tillämpas. Enligt Perrier (1997) är den 
kostnadsbaserade metoden subjektiv och bygger på att kostnaderna för att skapa ett liknande 
varumärke uppskattas av en expert. Salinas (2011) anser att metoden har ytterligare en svaghet. 
Den tar för givet att ett företags värde proportionellt kan fördelas mellan varumärket och övriga 
faktorer som kan påverka värdet. 
 
Treffner kritiserar inkomstfördelningsmetoden som påverkas av bransch, då det skiljer sig 
mellan olika varumärken i en bransch. Enligt ISO 10668 finns det svårigheter vid användandet 
av metoden när ett företag har flera varumärken i sin marknadsportfölj (SIS, 2010). Treffner 
anser att uträkning av alla tillgångars avkastning kommer leda till mycket beräkningar. 
Tillförlitligheten kommer därför att minska desto fler beräkningar som görs. Även vid 
marginalkassaflödes- och residualkassaflödesmetoden görs för många beräkningar. Vid 
tillämpning av residualkassaflödesmetoden behöver företag med flera olika immateriella 
tillgångar göra detaljerade beräkningar för varje tillgång. En annan svårighet med 
marginalkassaflödesmetoden som ISO 10668 tar upp är att det kan vara svårt att hitta två företag 
som går att jämföra där det ena företaget inte har något varumärke (SIS, 2010).  
 
Lindemann (2010) anser att den metod som allmänt favoriseras är den marknadsbaserade 
metoden, då den ska ge det tillförlitligaste värdet. Treffner menar även att det bästa sättet att 
värdera varumärken på är genom att undersöka marknadsvärdet. Dock fungerar inte det i 
praktiken, då det inte finns någon aktiv marknad för varumärken. Hart och Murphy (1998) och 
Perrier (1997) belyser även problemet och anser att det sker ytterst få transaktioner med endast 
ett varumärke. Ett annat problem som Barker (2001) nämner är att marknaden för immateriella 
tillgångar är imperfekt. Det innebär att ett direkt samband mellan kostnader och värdet inte 
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existerar. Vidare menar Hart och Murphy (1998) att om det sker transaktioner med varumärken 
kommer inte informationen att finnas tillgänglig. Därför bör inte metoden användas vid 
värdering av varumärken. Salinas (2011) anser att metoden kan tillämpas då varumärken inte är 
unika och i andra fall kan den marknadsbaserade metoden användas som sekundärmetod.  
 
6.6 FRAMTIDEN KRING VARUMÄRKESVÄRDERING 

Enligt Lindemann (2010) kommer fler företag att fokusera på att få fram ett varumärkes värde. 
Tack vare ett varumärkes värde kan investerare och analytiker få tillgång till mer information 
kring ett företag. Treffner menar det fortfarande finns styrelserådgivningar som inte är medvetna 
om hur ett varumärke fungerar. Det är vanligtvis de på marknadsavdelningen som styr en 
varumärkesstrategi, vilket medför att en finansiell strategi av ett varumärke inte fås. Enligt 
Källander är varumärkesvärdering en långsamtgående trend. Företag följer i större utsträckning 
avancerade redovisningsstandarder där värdering krävs. Samtliga respondenter är överens om att 
standarden inte kommer att påverka mängden värderingar som sker. Källander menar att företag 
har ett syfte med värderingen som ska täcka in deras behov. Det enda som standarden skulle 
kunna påverka är tillvägagångssättet för värdering och inte antalet. Gauffin menar att det beror 
på att det är regler och lagar som styr värderingsviljan och inte standarder. 
 
6.7 ANALYSMODELL 
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Figur 6.7 Egenskapad figur över de faktorer som påverkar metodvalet 
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7. SLUTDISKUSSION 

I detta kapitel redogörs de slutsatser som vi kommit fram till för att besvara vår 

problemformulering. Avslutningsvis ger vi förslag till vidare forskning. 

 

Syftet med studien var att få en bättre förståelse för varumärkesvärdering kring vilken metod 
som används vidförvärv samt belysa den problematik som uppstår. För att uppfylla syftet blev 
vår frågeställning: 
 
Vilken metod för varumärkesvärdering används vid förvärv och varför? 

 

Genom vår empiri från samtliga respondenter och framtagen teori ska vi försöka att fastställa 
vilken värderingsmetod som tillämpas vid förvärvssituationer. Dessutom ska vi försöka fastställa 
vad värderingen baseras på och vad värderaren bör ha i beaktning. 
 
7.1 DISKUSSION OCH SLUTSATS 

Varumärken ska värderas i samband med förvärvssituationer då goodwill ska identifieras. IFRS 
3 kräver att goodwill ska identifieras så långt det är möjligt (FAR, 2011). Det är här vi kan 
påvisa att problematiken uppstår, där det vid värdering krävs att varumärket separeras. Frågan är 
då hur värderingen ska genomföras. Det finns i dagsläget ingen värderingsmetod som anses vara 
rätt eller fel, vilket även samtliga respondenter uttrycker. Dessutom anses varumärkesvärdering 
vara subjektiv där vem som helst skulle kunna utföra värderingen. Det beror på att det inte finns 
några krav på värderaren och dennes kunskap. Vi anser dock att värderaren bör ha en 
bakomliggande kunskap, då värderarens kunskapsnivåpåverkar tillförlitligheten på det 
framräknade värdet. I standarden ISO 10668 beskrivs att värderaren ska vara objektiv i sin 
bedömning (SIS, 2010). Oavsett vem som utför värderingen kommer det att krävas engagemang 
från företaget. Vi kan även se att tillförlitligheten kan öka om värderingen utförs av en extern 
värderare, exempelvis en värderingsspecialist på en revisionsbyrå. Externa värderare kommer 
med stor sannolikhet att vara objektiva i sin bedömning. De ska inte manipulera siffrorna till ett 
företags fördel, vilket en intern värderare troligen har mer incitament till att göra.  
 
Salinas (2011) anser att det är viktigt att en definiering av varumärket görs innan värderingen 
kan ske. Vi kan se att det är en viktig punkt då samtliga respondenter belyser hur viktigt det är 
med en tydlig definition. Problemet ligger i vad som ska hänföras till ett varumärke. Det kan 
exemplifieras med hjälp av varumärket Coca-Cola som troligen inte skulle vara något utan den 
bruna drycken eller flaskan. Innan värderingen sker måste alla de faktorer som kan hänföras till 
ett varumärke urskiljas. Därefter bör de faktorer som inte påverkar varumärket plockas bort. Vi 
kan se att det är många bakomliggande faktorer som utgör basen för vilken värderingsmetod som 
kommer att tillämpas. I dagsläget finns standarden ISO 10668 som togs fram år 2010 som är till 
för att vägleda den som utför värderingen, (SIS, 2010). Metoderna som nämns i standarden är 
dock inte alla tillämpbara, exempelvis den marknadsbaserade metoden. Metoden tas upp då den i 
framtiden kanske kommer att tillämpas i det praktiska arbetet. Det går att utläsa att det är den 
bästa metoden, men enbart ur ett teoretiskt perspektiv. Syftet med varumärkesvärdering är att 
bedöma det verkliga värdet som ett varumärke har. Det verkliga värdet representeras bäst av 
marknadsvärdet, dock är problemet i dagsläget att det inte handlas med enbart ett varumärke. 
Det gör att marknadsvärdet är svårbedömt. Beträffande metoderna går det att urskilja att de som 
utför värderingen har olika åsikter om vilken metod som ska användas. Både Lindemann (2010) 
och Brockington (1995) anser att den kostnadsbaserade metoden inte ska tillämpas vid 
varumärkesvärdering. Det finns samtidigt de som menar att metoden ska användas vid värdering 
av unga varumärken och andra som menar att metoden enbart ska användas för kontroll. 
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Två av våra respondenter tillämpar relief-of-royalty metoden vid varumärkesvärdering, medan 
den tredje respondenten hävdar att metoden enbart ska användas som kontrollmetod. Det beror 
på att metoden tenderar att undervärdera ett varumärke. Pris- och volympremiemetoden ska 
enligt den respondenten istället tillämpas, då metoden ger det mest tillförlitliga värdet. Dock 
menar de andra respondenterna att information kring pris- och volympremier vanligtvis är svåra 
att få fram. Vi anser därför att valet av metod kommer att påverkas av den information som finns 
tillgänglig. Som ovan nämnt är nackdelar med marknadsmetoden och prispremiemetoden att 
informationen är svårtillgänglig eller inte existerar. Vi förmodar att värderare därför kommer att 
välja bort att tillämpa sådana metoder. Det vi kan se tydliga tendenser av är att samtliga 
respondenter använder sig av någon kontrollmetod för att stämma av värdet. Vi anser att värdets 
tillförlitlighet kommer att påverkas om värderaren använder sig av en eller flera kontrollmetoder. 
Det behövs därför göras avstämningar med flera metoder för att öka tillförlitligheten hos det 
framräknade värdet.  
 
Genom vår studie har vi kunnat påvisa att valet av metod kan påverkas av värderarens personliga 
åsikter. Det har tydligt kunnat utläsas av våra respondenter genom exempelvis att metoden som 
en av respondenterna använder anses vara otillämpbar av de andra respondenterna. Vi kan därför 
urskilja att det inte finns någon metod som är allmänt vedertagen bland alla värderare. 
Metodvalet baseras på de faktorer som tidigare nämnts. Den metod som vi anser vara den mest 
tillförlitliga är relief-of-royalty metoden. Vi baserar valet av metod på den data som vi har haft 
tillgång till. Samtliga av våra respondenter tillämpar metoden, dock använder sig en av 
respondenterna enbart metoden för kontroll. Att samtliga respondenter använder metoden i ett 
eller annat avseende styrker argumentet för att metoden är den mest tillämpbara. Metoden 
används vid förvärv då köpeskillingen ska fördelas. Värdet behöver då kompletteras och 
kontrolleras. Det som ytterligare stärker vår uppfattning om den valda metoden är att Lindemann 
(2010) anser att den uppfattas som enkel och objektiv. Vi anser att det ytterligare stärker 
tillförlitligheten.  
 
Det blir allt viktigare för företag att värdera sitt varumärke, eftersom värdet ska utgöra en del av 
företagets totala värde. Treffner och Gajland (2001) menar att om ett företag väljer att värdera 
sitt varumärke kommer företagets totala värde att bli mer realistiskt. Vi kan påvisa att viljan 
bland företag att värdera sitt varumärke begränsas av att det är kostsamt. Det kan medföra att 
företag inte väljer att värdera sitt varumärke. Trots de kostnader som krävs för att värdera ett 
varumärke anser vi att det ändå är fördelaktigt för företag att värdera sitt varumärke. Det krävs så 
att inte under- eller övervärdering av ett företag sker. Väljer företag att värdera sitt varumärke 
kan vi urskilja att värderaren bör ha vissa faktorer i åtanke. Det gäller att definiera varumärket 
för att veta exakt vad det är som ska värderas. Därefter gäller det även att ha syftet med 
värderingen i åtanke då det kommer att påverka valet av metod. Metodvalet kan i sin tur även 
påverkas av den information som finns tillgänglig för värderaren. Det gäller samtidigt att beakta 
att varumärkesvärdering är subjektivt.  
 
Slutligen kan vi konstatera att vi genom den här studien har fått bättre förståelse kring fenomenet 
varumärkesvärdering. Vi har även fått insikt i vilka värderingsmetoder som vanligtvis tillämpas i 
praktiken och problematiken som värderaren ställs inför. Svårigheten ligger då i att fastställa en 
metod som kan tillämpas oberoende av vad som är syftet med värderingen. Trots att en ny 
standard för varumärkesvärdering har tagits fram kvarstår alltjämt problemen kring värderingens 
tillvägagångssätt. Dessa problem innefattar separering av varumärket från goodwill vid förvärv. 
Det baseras på vad ett varumärke omfattar och vilken metod som ska tillämpas vid värdering. 
Dock går det inte att generalisera vilken värderingsmetod en värderare kommer att tillämpa då 
förutsättningarna för varje värderare varierar. 
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7.2 STUDIENS BIDRAG 

Vår studie bidrar till ökad förståelse kring varumärkesvärdering och att ett varumärke bör 
särskiljas från goodwill i samband med förvärv. Studien vidgar även vikten av att ha de olika 
faktorerna som krävs för att utföra värderingen i beaktning. Där det gäller att förstå att 
identifieringen av ett varumärke inte är det enklaste. Dessutom gäller det att ha i beaktning att 
varumärkesvärdering är subjektivt. Det medför att det inte finns någon som kan säga vad som 
anses vara rätt eller fel. Ytterligare en aspekt som studien bidrar till är den ökade insikten av att 
varumärkesvärdering är fördelaktigt för ett företag även då värderingen är kostsamt. Det leder 
till att ett företag kommer att bli mer rättvisande om ett varumärke tas i beaktning. 
 
7.3 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Vi har under vår forskning kring varumärkesvärdering stött på ett antal infallsvinklar som skulle 
vara intressanta att fortsätta forska kring. Det hade varit intressant att göra en jämförande studie 
mellan värderingsspecialister på revisionsbyråer och värderingsspecialister som är inriktade åt 
marknadsföring. Det skulle därigenom vara fascinerande att se hur värderingen skiljer sig åt och 
om det eventuellt är liknande faktorer som spelar in vid värderingen.

 
Figur 7.3 Egenskapad figur över värderare som utför varumärkesvärdering  
 

En annan intressant infallsvinkel som skulle kunna studeras vid fortsatt forskning är att göra en 
undersökning av varumärkesvärdering inom redovisningsområdet. Då kan en undersökning 
göras över hur värdering går till när ett varumärke även ska aktiveras. Det gäller att då fundera 
över vad värderaren ska ha i åtanke i sådana situationer samt vad redovisningsreglerna säger. 
Forskaren kan därigenom jämföra vad nationella och internationella standarder säger och vilka 
standarder som företag väljer att följa och varför.  
 
Ytterligare en infallsvinkel som går att studera är att göra en liknande studie, men istället för att 
intervjua redovisningsspecialister så görs undersökningen ur ett företags perspektiv. Då kan 
undersökningen göras mot ett företag med flera olika varumärken men som inte väljer att 
värdera alla. 
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BILAGA 1 - INTERVJUGUIDE 
ALLMÄNT OM RESPONDENTEN 

• Berätta om Er? 
• Vad har Ni för kunskap och erfarenhet inom varumärkesvärdering?  

 
FÖRVÄRV 

• Varför väljer företag att värdera sina varumärken? Vilket är syftet? 
• Info till ledningen? Förvärv?  

• Vad består varumärkets värde av? 
• Vilka typer av företag värderar sitt varumärke?  

● Branscher?  
● Vilken bakomliggande kompetens krävs för att värdera ett varumärke?  
● Kan företag utföra en värdering utan extern expertis? 
● Hur går det att påvisa att varumärkets värde ger en rättvisande bild? 
● Finns det någon skillnad på värderingen av internt upparbetade och förvärvade 

varumärken? 
 
REKOMMENDATIONER KRING VARUMÄRKEN 

● Vilka lagar och rekommendationer följer Ni? 
● Hur kommer det sig att en ny standard togs fram?  

 
VARUMÄRKESVÄRDERING 

● När värderar företag sina varumärken? Ex. förvärv? 
● Hur vanligt är det att företag vill värderar sina varumärken? 
● Vilken värderingsmetod använder Ni er av? 

- Varför?  Beror det på ex. bransch/företag eller kostnader? 
● Finns det någon värderingsmetod som är allmänt vedertagen? 
● Använder ni er av någon avstämningsmetod? 
● Ger metoden en rättvisande bild av varumärkets värde?  
● Vilken problematik kan varumärkesvärderingen medföra? 
● Hur går processen till vid varumärkesvärdering? 
● Vilket underlag används vid värdering?  

- Hur tas det fram?  
● Vad finns det för fördelar med att värdera sitt varumärke? 
● Vad finns det för nackdelar med att värdera sitt varumärke? 
● Finns det några risker vid värdering? 

● Över- eller undervärdering?  
 
FRAMTIDEN KRING VARUMÄRKESVÄRDERING 

• Hur ser framtiden ut? 
• Hur tror Ni att den nya standarden kommer att påverka företagets värderingsvilja?  
 

ÖVRIGT 

● Är det något Ni vill tillägga som vi kan ha missat? 
 



Varumärkesvärdering 

 
 
 

48

BILAGA 2 - MAIL ANGÅENDE INTERVJUER 

 

Hej! 
 
Vi är två studenter som läser vårt tredje och sista år på ekonomkandidatprogrammet med 
inriktning redovisning och revision, på Högskolan i Halmstad. Just nu är vi i full gång med att 
skriva vår kandidatuppsats och ämnet som har väckt vårt intresse är varumärkesvärdering.  Vi 
har uppmärksammat att Ni är engagerad i ämnet och vill därför ta del av Er expertis i vår 
rapport. Vi undrar därför om den ansvariga för varumärkesvärdering på företaget skulle vara 
intresserad av att ställa upp i en intervju. Efter studien har färdigställts kommer den att 
publiceras på Högskolan i Halmstads hemsida. 
 
Vi skulle vara otroligt tacksamma om Ni kan avvara tid för oss och vår rapport. Vi skulle vara 
tacksamma för svar.  
 
Tack på förhand 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Emelie Nolerås och Jana Simunovic 
Högskolan i Halmstad 
 


