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Abstract: 
Investments in brands are vital for creating value and improving stability and identity for 

companies. In many situations the economic of the brand is obvious. As intangible assets, 

identification, valuation and presentation of the internally generated brands in balance 

sheet are problematic. The difficulty is primarily associated with lack of the sufficient 

accounting standards. Concerning with the purchased brands there are also insufficient 

guidance for the valuation and presentation. 

 

The purpose of this study has been to examine how the valuation of brands is put into 

practice. Three valuation specialists from the leading accounting firms were interviewed. 

Beside this, ten listed companies’ annual reports have been examined in order to capture 

the diversities in valuations.  

 

The study shows that there are mainly three methods for the estimation of the value of 

brands; these are cost-based, income-based and market-based methods of valuation. The 

income-based method is the most common in practice, considering valuation of brands. 

The main parameters applied for the conduction of valuation methods are forecast sales, 

brand development costs, prospects, margin levels and marketing costs. 

 

Conclusions of this study are that (a) the use of different valuation methods generated 

variations in the estimation of value. (b) The parameters used for each models were also 

varied. (c) Variations in the estimation of value created problem for the principle of 

comparability. (d) Further, it is very difficult to interpret in which way brand is identified 

and separated from goodwill.  

 

The critical appraisal of the study that led to the conclusion that the use of different 

accounting treatments in regards with the internally generated and externally acquired 

brands are against the key accounting principle comparability and asset accounting 

(IASB’s framework). This means that accounting for the cost of generation and the cost 

of acquisitions should be treated in the same ways in order to avoid accounting 

differences in regards with item of brand which has similar nature. 
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Sammanfattning: 
Investeringar i varumärken är vitalt för värdeskapande och skapar stabilitet och identitet i 

företag. I många situationer är den ekonomiska effekten uppbenbar. Immateriella 

tillgångar är behäftade med problem rörande identifiering, värdering och presentation av 

internt upparbetade varumärken i balansräkningen. Svårigheten förknippas i första hand 

med brist på tillräckligt vägledande redovisningsstandarder. När det gäller förvärvade 

varumärken är vägledningen för värdering och presentation otillräcklig.  

 

Syftet med studien har varit att undersöka hur värdering av varumärken genomförs i 

praktiken. Tre värderingsspecialister från ledande revisionsbyråer har intervjuats. Utöver 

intervjuerna har tio börsnoterade bolags årsredovisningar undersökts i syfte om att 

upptäcka skillnader i värderingen.    

 

Studien visar att det huvudsakligen finns tre metoder för uppskattning av värdet i 

varumärken. Metoderna är kostnadsbaserad, inkomstbaserade och marknadsbaserade. 

Den intäktsbaserade är den mest förekommande i praktiken för värdering av varumärken. 

De viktigaste parametrarna som beaktas vid värdering är framtida försäljningsprognoser, 

utvecklingskostnader för varumärket, framtidsutsikter, marginalnivåer och 

marknadsföringskostnader. 

 

Slutsatser som dragits utifrån studien är att (a) tillämpning av olika värderingsmetoder 

genererar varierande uppskattningar av värdet i varumärken. (b) De parametrar som 

beaktas för respektive modell är också varierande. (c) Variationer i uppskattningarna av 

varumärkets värde skapar problem med principen kring jämförbarhet. (d) Vidare är det 

ytterst komplext att tolka på vilket sätt varumärket skall identifieras och därmed separeras 

från goodwill. 

 

Den kritiska reflektionen i studien ledde fram till slutsatsen att skillnaderna i hanteringen 

av internt genererade och externt förvärvade varumärken är emot huvudprincipen 

jämförbarhet och tillgångsredovisning (IASBs ramverk). För att undvika skillnader i 

redovisningen av tillgångar som är av samma natur borde kostnader för internt 

genererade och förvärvade tillgångar hanteras på samma sätt.  
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1 – Introduktion 
I det första kapitlet introduceras studiens tema. Inledningsvis presenteras bakgrund till 

problemen. Därefter förs en diskussion kring ämnet, vilket i slutändan mynnar ut i 

uppsatsens frågeställningar, syfte samt studiens avgränsningar. 

1.1 Problembakgrund 

I takt med att företag utvecklats har varumärken fått en central roll. Varumärken har en 

stor inverkan för värdeskapande i företagen (Smith 2006). Trots att den ekonomiska 

effekten av varumärken är känd, är värderingen problematisk. De materiella tillgångarna i 

företag kan med större säkerhet identifieras, erkännas och värderas. Däremot kan 

immateriella tillgångar vara svårare att erkänna, värdera och klassificera. Det menas att 

problematiken till viss del kan kopplas till gapet mellan redovisningsprinciper och 

standarder (Cohen 2005, s. 1). 

Immateriella tillgångar är till sin natur svåra att identifiera och därmed problematiska att 

värdera. Det är förknippat med hög risk kopplat till resonemanget att det inte existerar 

någon aktiv marknad där tillgångarna kan överlåtas genom en affärsmässig transaktion. 

Immateriella tillgångar har många gånger enorm effekt på företagens värde och drivkraft 

i tillväxten. I några av världens största företag, såsom Coca-Cola och Microsoft, har 

materiella tillgångar begränsad betydelse i jämförelse med värdet av just varumärket. 

Bristande redovisningsvärdering av immateriella tillgångar kan därmed ge allvarliga 

följder, både för framställning av företagets värde samt för företagets finansiering. Det 

ställs höga krav på internationella redovisningsstandarder för huruvida immateriella 

tillgångar skall fastställas och värderas samt i vilken utsträckning tillgångarna skall 

aktiveras i balansräkningen (Gilbertson & Preston 2005). 

 

International Accounting Standard Board (IASB) är den organisation som har en 

överordnad roll för att förbättra kvaliteten i redovisningen. IASB ansvarar för 

kvalitetsutvecklingen av standarderna International Financial Reporting Standards (IFRS) 

samt International Accounting Standard (IAS) (Westermark 2005). IAS 38 behandlar hur 

immateriella tillgångar skall värderas och vilka krav som skall uppfyllas för att kunna 

aktiveras i balansräkningen. Vidare är IFRS 3 den redovisningsstandard som reglerar 

bolagsförvärv och redogör för hur förvärvade immateriella tillgångar skall värderas och 

redovisas. 

1.1.1 Begreppet varumärke 

Varumärket är ett begrepp som symboliserar företagets image och identitet eller företagets 

produkter och tjänster. Syftet att utveckla varumärken har sin grund i flera avseenden. Ett 

syfte till att stärka varumärket kan vara att öka konkurrenskraften på den marknad som 

bolaget agerar inom. Ett annat syfte kan vara att varumärket skall bidra till en ökad 

ekonomisk nytta för företaget. För att varumärken skall uppfylla de redovisningsmässiga 

krav som ställs på immateriella tillgångar, krävs det i enlighet med IAS 38 samt IASBs 

referensram att tillgången skall vara identifierbar samt att företagen skall ha kontroll över 

tillgången (RedU 7). 
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Varumärke som begrepp har olika definitioner beroende på sammanhang och val av 

referenspunkt (Treffner 2011, s. 9). Den juridiska definitionen återges i första paragrafen 

i varumärkeslagen (SFS 2010:1877): 

”Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges 

grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, samt 

figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på 

en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen har 

särskiljningsförmåga” (SFS 2010:1877 4§) 

 

Den definition som kommer att fokuseras i studien är relaterad till den ekonomiska 

referenspunkten, det vill säga vad ett varumärke potentiellt genererar. Vad som menas 

med varumärke i det redovisningsmässiga sammanhanget presenterar IASB i sina 

redovisningsstandarder enligt följande: 

”Varumärken är ord, namn, symboler eller andra 

kommunikationsverktyg, enskilt eller i grupp som 

används för att avskilja en produkt eller tjänst från andra 

produkter eller tjänster” (RedU 7). 

 

I ovanstående definitioner presenteras varumärke som en identitetsskapande symbol utan 

hänvisning till värdeskapande egenskaper. Definitionen används därmed inte som 

utgångspunkt för att förstå hur varumärken kan utnyttjats på värdeskapande sätt. Det 

upplevs viss förvirring kring vad begreppet står för, och förväxlas många gånger med 

företagets image. Varumärken kommunicerar budskap som framförallt har påverkan på 

beteendet vid köpsituationer. Varumärket skapar identitet vilket i sin tur medför stabilitet 

i företaget (Treffner & Gajland 2001, ss. 25-26).  

1.1.2 Redovisning av varumärke enligt tidigare studier 

Det fanns en period då varumärkesvärdering skapade stora motsättningar mellan 

varumärkeschefer och redovisare. Marknadsförare såg varumärken som en kritisk tillgång 

för det framtida värdet av bolaget, samtidigt som redovisare ansåg att investeringar i 

varumärken var kostnader som skulle hållas så låga som möjligt (Hart & Roslender 

2002). 

 

I slutet av 1980-talet genomförde det brittiska företaget Guinness förvärv i ett antal bolag. 

I samband med förvärvet balanserade Guinness de förvärvade varumärkena i 

balansräkningen. En kortare period därefter tog företaget Rank Hovis McDougall 

redovisningen ett steg längre genom att aktivera det internt upparbetade varumärket i 

balansräkningen (Guilding & Richard 1994). Det unika med att aktivera varumärken i 

balansräkningen medförde att redovisare inte längre kunde bortse från faktumet att 

varumärkesvärdering inte bara var en marknadsföringsmyt. Problemet med värderingen 

kvarstod dock då ett realistiskt värde var svårt att identifiera i balansräkningen (Hart & 

Roslender 2002). International Accounting Standards Committee (IASC senare IASB) 

blev därmed tvungna att förändra och utveckla redovisningen. Förändringen tillät endast 

att balansera immateriella tillgångar i balansräkningen om särskilda kriterier var 

uppfyllda. Några av kriterierna var bland annat att anskaffningsvärdet skulle kunna 
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beräknas på ett tillförlitligt sätt, värdet skulle kunna särskiljas från goodwill samt att 

kostnaderna skulle vara oberoende av goodwill (Guilding & Richard 1994). 

Internt upparbetade varumärken får inte balanseras enligt IASBs gällande bestämmelser. 

Det anses att utgifter för att upparbeta varumärken inte kan separeras från övriga utgifter. 

Däremot betraktas förvärvade varumärken ha ett mer tillförlitligt värde. Anledningen är 

att det finns en faktisk köpare och således ett anskaffningsvärde som kunnat fastställas på 

ett tillförlitligt sätt (Smith 2006). 

Varumärken tillåts följaktligen endast balanseras i samband med bolagsförvärv. Sedan 

1980-talet har företagsförvärv kontinuerligt ökat. Under 80-talet motsvarade cirka 20 

procent av köpeskillingen värdet av varumärken. På senare tid har det uppskattats vara 

närmare 70 procent inom vissa branscher (Arvidsson 2006). Motiven bakom uppköp av 

företag kan i många fall härledas till just varumärken, eftersom det är en värdefull 

tillgång som väntas generera framtida kassaflöden. Det är därför inte förvånande att 

varumärket är det primära kapitalet i många företag (Motameni & Shahrokhi 1998). 

 

Investeringar i immateriella tillgångar har alltså varit omfattande de senaste årtiondena. 

Vissa företag fortlever på grund av kontinuerliga investeringar i varumärken. Värdet av 

varumärken kan emellertid vara uppenbara fastän de inte presenteras i företagets 

finansiella rapporter (Cohen 2005, s. 1). 

 

Trots att det har gått mer än 20 år sedan de första varumärkena aktiverades i 

redovisningen är frågorna och problematiken kring varumärkesvärdering fortfarande 

kontroversiella (Guilding & Richard 1994).  

1.2 Problemdiskussion 

Enligt Interbrands rankning år 2011
1
 är de fem största varumärkena i världen Coca-Cola, 

IBM, Microsoft, Google och GE. Tillsammans är de värderade till omkring 300 miljarder 

dollar. Ett faktum är att den ekonomiska betydelsen av varumärken är uppenbar. Det 

saknas dock regler som stödjer erkännandet då det anses att varumärken inte kan 

separeras samt att en aktiv marknad inte existerar. Värderingen av immateriella tillgångar 

inom redovisningen väcker flera problem i samband med identifiering, värdering och 

kontroll (Zéghal & Maaloul 2011). 

Argument för att inte balansera internt genererade varumärken är att utgifter inte antas 

kunna särskiljas från andra utgifter som inte är hänförliga till varumärket. Enligt gällande 

redovisningsstandarder behandlas ofta spenderade resurser på immateriella tillgångar som 

kostnader och inte som investeringar i tillgångar (Høegh-Krohn & Knivsflå 2000). 

Kostnadsföring av varumärken antas inte ge en rättvisande bild av varumärke som 

tillgång (Westermark 2005, s. 250).  

Det kan identifieras tre typer av problem som är behäftade med varumärken. Ett problem 

är identifieringsproblemet som förknippas till svårigheten att urskilja varumärken från 

                                                 
1
 http://www.interbrand.com/en/best-global-brands/best-global-brands-2008/best-global-brands-2011.aspx 
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goodwill. Ett annat problem är värderingen och fastställandet av ett tillförlitligt värde. 

Det tredje problemet som identifierats är att företagen skall kunna säkra att varumärken 

bidrar till framtida ekonomiska fördelar (Seetharaman, Nadzir & Gunalan 2001). Då 

varumärken kan spela en avgörande roll i företagets verksamhet är det av vikt att de 

värderas och balanseras efter att det har identifierats. Att presentera varumärken som 

kommunikationsmedel i balansräkningen är viktigt ur både management- och 

redovisningsperspektiv.  

1.3 Specificering av problemen 

Rådande redovisningsstandarder ger begränsad vägledning för hur värdet av varumärken 

skall fastsällas. Den begränsade vägledningen har medfört att praktiken skiljer sig 

gentemot föreskrivna standarder. Observationer av redovisningspraktik indikerar att 

värdering av varumärken kan vara olika beroende på vilka värderingsmodeller som 

tillämpas och vilka parametrar som beaktas. Värderingen styrs således genom val av 

värderingsmetod. Variationer i val av modell leder till att även praktiken skiljer mellan 

företag. Huvudsakligen tillämpas tre olika modeller för att beräkna värdet på en 

immateriell tillgång (Gajland & Treffner 2001, ss. 111-114):  

 Kostnadsbaserad värdering 

 Marknadsbaserad värdering  

 Inkomstbaserad värdering 

Problemet är att de olika metoderna har för- och nackdelar och kan inte tillämpas vid alla 

situationer. Variationerna modellerna emellan orsakar vidare problem för 

jämförbarhetsprincipen (Gajland & Treffner 2001, s. 112). De olika metoderna skapar 

även problem för revisorer då olika värderingsmodeller genererar olika värden för samma 

varumärke. Tillförlitligheten av värdet kan därmed ifrågasättas (Godfrey, Hodgson, 

Tarca, Hamilton & Holmes 2010 s. 151). Vidare är värdering av immateriella tillgångar 

inte en engångsföreteelse. Krav på årliga nedskrivningsprövningar ställs vilket innebär 

ytterligare granskning och utvärdering i tillförlitligheten av immateriella tillgångar 

(Quilligan 2006).  

Den relativa avsaknaden av standarder och regler för erkännande av internt upparbetade 

immateriella tillgångar leder även till en ökad kritisk syn på redovisningen. Genom att 

inte tillåta balansering av varumärken orsakas problem med att presentera en rättvisande 

bild av företagets ekonomiska aktiviteter, vilket kan leda till problem med den interna 

kontrollen i företagen. Det anses att normgivare inom redovisningsområdet inte har 

lyckats utforma lämpliga redovisningsstandarder för immateriella tillgångar (Zéghal & 

Maaloul 2011). 

Det förekommer viss tvetydighet i IASBs redovisningsstandarder. IAS menar att 

finansiella rapporter skall ge en rättvisande bild av företagets finansiella ställning, 

finansiella resultat och kassaflöden (IAS 1 p.15). Samtidigt är det föreskrivet att internt 

upparbetade varumärken inte skall balanseras, även om de förväntas ge framtida positiva 

kassaflöden (IAS 38 p.63). Problem med klassificering uppkommer även då varumärken 

behandlas olika beroende på om det är internt genererat eller externt förvärvat. 
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Värderingsproblematiken som uppstår i samband med varumärkesvärdering kan därmed 

leda till uppfattningen om att IAS/IFRS standarder kommunicerar dubbla budskap vilket 

leder till att praktiken skiljer sig åt gentemot föreskrivna redovisningsstandarder (Zéghal 

& Maaloul 2011). 

1.4 Framställning av studiens forskningsfrågor 

Problemen med redovisning av varumärken, som diskuterades ovan, kan huvudsakligen 

relateras till val av värderingsmodeller, klassificeringar och huruvida internationella 

standarder kan kopplas till redovisningen. Följande frågor har identifierats:  

 

 Hur genomförs värdering av varumärken i praktiken?  

 

- Vilka modeller används vid beräkningen i samband med bolagsförvärv och 

hur motiveras val av modell? 

 

- På vilket sätt stödjer IAS/IFRS standarder och rekommendationer värderingen 

i samband med tillämpade modeller?  

1.5 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur värdering av varumärken sker i praktiken. Det 

undersöks vilka modeller som är tillämpbara och redovisningsmässigt godkända enligt 

internationella standarder. Vidare undersöks i vilken grad värderingen följer 

redovisningsprinciper och teorier. 

1.6 Avgränsningar 

Syftet avgränsas till hur varumärken behandlas utifrån redovisningsmässiga sammanhang 

i internationella redovisningsstandarder. Studien ämnar även till att undersöka praktiken 

av varumärkesvärdering i Sverige. 
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1.7 Uppsatsens fortsatta disposition 

Kapitel 2 – Forskningsmetodologi 

I nästkommande kapitel redogörs för studiens tillvägagångssätt. De val som gjorts 

förklaras på ett noggrant och utförligt sätt. Vidare ges en presentation av de 

forskningsmetodologiska perspektiv och ansatser som tillämpats i studien. Det beskrivs 

även hur studien har genomförts. Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens 

svagheter, giltighetsanspråk samt källkritik. 

Kapitel 3 - Teoretisk referensram 

Inom den teoretiska referensramen presenteras väsentlig redovisningsteori och 

redovisningsstandard för läsaren. Kapitlet skall ge läsaren en plattform att stå på för att 

öka förståelsen kring den problematik som berörs. Det görs även en presentation av 

relevanta redovisningsprinciper. Vidare presenteras värdering av immateriella tillgångar 

och varumärken utifrån tre godkända värderingsmodeller som används i praktiken. 

Slutligen avslutas kapitlet med en presentation av redovisningsstandarder framställda av 

IASB. 

Kapitel 4 – Empiri 

Kapitlet presenterar den information som insamlats genom intervjuer och granskning av 

årsredovisningar. Den empiriska delen består av två delar. Den första delen utgörs av 

intervjuer med revisorer och värderingsspecialister där praktiken samt den problematik 

som varumärkesvärdering medför undersöks. Den andra delen består av granskade 

årsredovisningar som visar hur företag behandlar varumärken i de finansiella rapporterna.  

Kapitel 5 - Analys av empirisk undersökning 

Analyskapitlet återkopplar det empirisiska materialet i form av intervjuer samt 

årsredovisningar med tidigare forskning och redovisningsteorier. Utifrån analyskapitlet 

genereras studiens slutsatser. 

Kapitel 6 – Slutsatser 

Kapitlet ger läsaren möjlighet att ta del av slutsatser som genererats av studien. I kapitlet 

besvaras studiens frågeställningar och knyter an till studiens ursprungliga syfte. 

Kapitel 7 – Avslutande diskussion 

Uppsatsen avslutas med att föra en slutlig diskussion kring det empiriska resultatet och 

problemen kring varumärken och värderingen. En kritisk reflektion kring resultatet i 

studien förs. I slutet av kapitlet presenteras förslag till vidare forskning inom ämnet. 
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2 – Metod 
I kapitlet redogörs för studiens tillvägagångssätt samt de val som gjorts på ett noggrant 

och utförligt sätt. Kapitlet presenterar forskningsmetodologiska perspektiv som 

tillämpats i studien. Vidare presenteras även studiens design samt hur studien har 

genomförts. Diskussion kring forskningsmetoden, studiens svagheter och 

giltighetsanspråk avslutar kapitlet. 

2.1 Metodoligiskt perspektiv 

Det är möjligt att skilja på kvantitativ och kvalitativ forskning. Distinktionen kan vara 

diffus men den grundläggande skillnaden är att kvantitativa studier lägger vikt på 

kvantifiering och de kvalitativa på beskrivning med ord. De kvalitativa metoderna utgår 

från studieobjektens perspektiv medan kvantitativa i högre grad utgår från forskarens 

idéer (Alvesson & Sköldberg 1994, s. 10). 

 

I studien ingår tolkningar av både kvalitativa och kvantitativa data. Anledningen är att 

modeller som ingår i värdering av varumärken kan bedömas utifrån kvaliteten i 

modellerna och hur de tillämpas i praktiken. Genom tolkning av värderingarna utifrån 

intervjuer med värderingsspecialister undersöktes kvaliteten och genom granskning av 

årsredovisningarna undersöktes praktiken. Med ett hermeneutiskt synsätt har insamlad 

information tolkats i relation till redovisningsteorier och principer. På så sätt anses att 

bättre förståelse har erhållits för varumärkesvärdering. Enligt Holme och Solvang (1997, 

ss. 85-86) anses kombination av kvalitativa och kvantitativa data stärka analysresultatet. 

 

Alternativ till det hermeneutiska synsättet är det positivistiska. Enligt Bryman och Bell 

(2005, s. 26) förespråkar positivism naturvetenskapliga metoder för att undersöka den 

sociala verkligheten. Det positivistiska synsättet har inte influerat studien i någon större 

utsträckning. Varumärken anses kunna förstås bättre utifrån ett hermeneutiskt och 

därmed tolkande synsätt. 

 

Den tolkande metoden har varit av reflekterande karaktär där teoristudier kombinerats 

med intervjuer med revisorer samt värderingsspecialister. Strategin har medfört att en 

djupare förståelse kunnat erhållas av varumärkesvärdering i praktiken (Andersen 1998, s. 

32). Enligt Alvesson och Sköldberg (1994, s. 12) kännetecknas reflekterande forskning 

av tolkning av delar i relation till helheten. Studien har som syfte att åstadkomma en 

reflekterande beskrivning av hur varumärken redovisas samt hur varumärken bör 

behandlas normativt. Studien beskriver hur revisorer och värderingsspecialister uppfattar 

och tolkar verkligheten. Genom medvetenhet om teoretiska antaganden och 

förförståelsens betydelse står tolkning och reflektion således i centrum för studien.  

 

Den kvantitativa data som använts utgörs av granskning och analys av redovisade 

varumärkesposter i företags årsredovisningar. Avsikten har varit att finna underlag för 

varumärkesvärdering som ger förståelse och möjlighet till att besvara frågeställningarna. 

Svar som genererats i studien har tolkats med relation till tillgängliga teorier. Strategin 

präglas därmed av att vara kunskapsteoretisk och tolkningsinriktad (Bryman & Bell 2005, 

s. 40). 
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2.2 Forskningsansats 

Det finns olika ansatser för att beskriva sambandet mellan teori och empiri. Enligt 

Alvesson & Sköldberg (1994, ss. 41-42) går det att skilja mellan deduktion, induktion och 

abduktion. 

 

Vid induktiv metod utgår forskaren från empirin för att därefter utveckla en generell 

kunskap i egenskap av teorin. Ansatsen förknippas oftast med kvalitativa metoder och är 

vidare vanligt förekommande vid explorativa undersökningar och fallstudier (Andersen 

1998, s. 30). Enligt Merriam (1994, s. 27) uppstår generaliseringar, begrepp och 

hypoteser ur den information som finns tillgänglig. Med ett induktivt resonemang leder 

det till upptäckt av nya begrepp. Processen innebär vidare att generaliserbara slutsatser 

dras på grundval av observationer och resultat (Bryman & Bell 2005, s. 25) 

 

Deduktiv teori förknippas ofta med kvantitativa metoder och innebär att forskaren utgår 

från teori eller påståenden för att därefter härleda nya hypoteser som prövas med 

empiriska undersökningar (Holme & Solvang 1997, s. 51). Det är av vikt att forskaren 

kan deducera hypoteser som innehåller begrepp som kan utforskas (Bryman & Bell 2005, 

s. 23).  

 

Enligt Alvesson & Sköldberg (1994, s. 42) är abduktion en metod som utgår från 

empirisk fakta samtidigt som den inte avvisar teoretiska förföreställningar. Det används 

ofta vid fallstudiebaserade undersökningar och är en slags kombination mellan induktion 

och deduktion. Det har varit en lämplig metod för genomförandet av studien då analys av 

empirin har kombinerats med studier av tidigare teori i litteratur. Under genomförandets 

gång har det empiriska undersökningsområdet successivt utvecklats och teorin har 

justerats och förfinats. Vidare har tidigare studier varit en inspirationskälla för upptäckt 

av mönster samt givit förståelse kring problematiken av varumärkesvärdering. 

Forskningsprocessen har präglats av tolkning av teori och empiri i skenet av varandra. 

Insamling av data i form av teori och empiri har möjliggjort att en utförlig analys har 

åstadkommits i ämnet. Därefter har slutsatser kunnat genereras.   

2.3 Undersökningsdesign 

Undersökningsdesignen beskriver uppläggningen av studien. Designen vägleder hur 

forskningen konkret skall genomföras och hur insamlad data skall analyseras. Det finns 

olika typer av undersökningsdesign som påverkar processen av forskningen. (Bryman & 

Bell 2005, s. 47). Studien utgår från en tolkande fallstudie som präglas av beskrivning 

och reflektion. 

 

En fallstudie är enligt Merriam (1994, s. 25) en undersökning av en specifik företeelse. 

Det finns inga speciella metoder för insamling av data utan empirisk information i olika 

former kan användas. Då fallstudier inriktar sig på insikt, upptäckt och tolkning har det 

varit en lämplig design i studien. Enligt Scapens (2004) kan fallstudier inom redovisning 

anta en beskrivande karaktär vilket bygger på att förklara olika redovisningssystem samt 

tekniker och metoder som används i praktiken. Vidare utmärker sig fallstudier till att 

fokusera på en viss situation och förbättra läsarens förståelse av företeelsen som 
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studerats. För beskrivning av praktiken och teorin kring varumärkesvärdering har 

mångfasetterade informationskällor tolkats och reflekterats (Merriam 1994, ss. 24-29).  

 

Studien bidrar till en intensiv och holistisk beskrivning med analys kring problematiken 

av varumärkesvärdering (Merriam 1994, s. 37). Med en kombination av beskrivande och 

tolkande inriktning är syftet att redogöra för den praxis som tillämpas med utgångspunkt i 

gällande internationella standarder.  

2.4 Genomförandet av studien 

Enligt Alvesson och Sköldberg (1994, s. 14) finns det betydelsefulla 

vetenskapsmetodologiska riktningar som anses vara viktiga inspirationskällor. Det är 

bland annat empirinära strömningar och hermeneutik. Riktingarna anses fastställa delar 

av de reflektiva områden forskningen bör vara involverad i. 

 

Studien har genomförts med ovanstående riktningar i åtanke. Tillvägagångssättet för 

insamling av data har präglats av systematik. Ett logiskt samspel har förelegat mellan det 

empiriska materialet och data har bearbetats med noggrannhet utifrån redovisningsteorier 

och principer (Alvesson & Sköldberg 1994, s. 14).  

 

Tolkning har legat till grund vid genomförandet av studien. Alvesson och Sköldberg 

(1994, s. 14) menar att forskning i sig är en tolkande aktivitet och delar in det i 

objektiverande hermeneutik och aletisk hermeneutik. Den objektiverande utgår från att en 

del i en situation endast kan förstås om det sätts i samband till helheten. Genom att 

studera olika delar som rör problematiken kring värdering av varumärken har ytterligare 

delar upptäckts vilket har ökat förståelsen för helheten kring varumärkesvärdering. 

Delarna utgörs av värderingsmodeller, redovisningsstandarder och intervjuer. Helheten 

har satts i samband till överordnande redovisningsteorier. Redovisningsprinciperna har 

använts för att tolka praktiken. Med hjälp av principer och standarder reflekteras det över 

hur modellerna skiljer sig från varandra, vilka modeller som är att föredra samt vad 

modellerna består av.  

 

Studerad teori och empiri har utvecklats genom studiens förlopp då nya delar påträffats. 

Teori och empiri har således skrivits parallellt. Det aletiska förespråkar förförståelse och 

förståelsens betydelse (Alvesson & Sköldberg 1994, ss. 116-117). För studien har det 

inneburit att försök har gjorts till att tolka erhållen data samt att reflektera över egna 

tolkningar som gjorts under studiens gång. Den tolkande reflektionen bygger på 

information från praktiken.  

 

Vid värdering av varumärken finns det ett antal värderingsmodeller som kan tillämpas. 

Tolkningen av modellerna tillämpas i tre avseenden. I den första aspekten tolkas 

modellerna i sig och det undersöks vad varje modell består av. Vidare tolkas även 

kvaliteten hos de olika metoderna. I den andra aspekten tolkas i modellerna i relation till 

praktiken. I den tredje aspekten tolkas intervjuade respondenternas tillämpning och 

omdömen kring befintliga modeller. 
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För att få möjlighet till att undersöka den problematik som föreligger kring värdering av 

varumärken var relevant teori, tidigare forskning samt lagtext utformad på basis av IASB 

vägledande. Vid insamling av data har triangulering använts. Enligt Bryman och Bell 

(2005, s. 310) innebär triangulering att flera olika insamlingsmetoder och datakällor kan 

användas vid studien av en företeelse. Triangulering har varit lämplig i studien då 

samtliga problem som rör varumärkesvärdering inte finns samlade inom ett och samma 

område. Genom insamling av flera typer av data anses att olika aspekter av verkligheten 

kan komma att belysas. 

 

Datamaterialet går att dela in i primärdata och sekundärdata. Enligt Halvorsen (1992, s. 

72) är primärdata den nya data som forskaren själv samlar in genom olika 

insamlingsmetoder. Sekundärdata består däremot av information som redan existerar och 

är tillgänglig för allmänheten. Vidare kan sekundärdata delas in i processdata, 

bokföringsdata och forskningsdata. Studiens bokföringsdata består av årsredovisningar. 

Forskningsdata som använts består av tidigare genomförd forskning. Enligt Holme och 

Solvang (1997, s. 133) kan det vara svårt att avgöra vad som är primärdata och vad som 

är sekundärdata. Vissa källor kan bestå av båda typer. Att avgöra källans ursprung är av 

vikt för att sedan kunna dra sannolika slutsatser utifrån dem.  

 

Studiens primärdata utgörs av intervjuer med specialister som har god insyn i värdering 

av varumärken i praktiken samt de problem som finns förknippade. Sekundärdata som 

använts i studien består av relevant, lämplig och tillgängligt material i form av tidigare 

genomförd forskning, årsredovisningar, redovisningsstandarder, teorier, lagtext samt 

litteratur. Årsredovisningarna kan klassificeras som både primär- och sekundärdata 

eftersom datamaterialet har analyserats och tolkats. Anledningen till att det i studien ändå 

betraktas som sekundärdata är för att det är existerande data vars innehåll inte kunnat 

påverkas. 

2.4.1 Insamling av empiriskt material 

Intervjuerna är en viktig informationskälla för beskrivning av värdering kring 

varumärken. Det har varit ytterst komplext att nå kompetenta respondenter inom området. 

Den redovisningsmässiga behandlingen av varumärken sker via värderingsspecialister. 

Värderingsspecialister inom området är få till antalet, vilket medfört svårigheter med att 

komma i kontakt med rätt respondenter. För att säkerställa att studiens syfte uppfylls har 

det fokuserats på att endast intervjua spetskompetens inom området. Därmed är 

intervjuerna begränsade till de tre ledande revisionsbyråerna, PwC, Ernst & Young och 

KPMG.  

 

Det finns olika slags intervjutekniker som används för olika ändamål och som är 

beroende av studiens tema och tillgänglighet (Holme & Solvang 1997 s. 107). I studien 

har intervjuerna varit samtalsliknande där intervjupersonen fått möjlighet att yttra sina 

egna tankar, åsikter och erfarenheter gällande varumärkesvärdering. Intervjuerna har 

därmed varit delvis strukturerade där vissa frågor legat till grund som styrt inriktningen. 

Följdfrågor uppstod för att få förtydligande eller för att få en djupgående förståelse för 

egna tankar och åsikter. Intervjuerna med värderingsspecialisterna från KPMG och PwC 

har utförts per telefon. Anledningen var på grund av geografiska skäl. Trots att 
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intervjuerna gjordes per telefon anses det inte påverka resultatet av studien. 

Telefonintervjuerna varade cirka i en timma och svaren som erhölls anses vara tillräckligt 

tillfredsställande. Intervjun med respondenten från Ernst & Young genomfördes på 

respondentens kontor och varade även den i cirka en timma. Samtliga intervjuer har 

spelats in för att senare transkriberas. Genom att spela in materialet kunde fullt fokus 

ligga på respondenternas svar. Det empiriska datamaterialet har därefter sammanställts 

och strukturerats för att lämpa sig i studiens utformning. För att minimera risken för 

missförstånd har förtydliganden från respondenterna, via telefon eller e-post, efterfrågats 

då oklarheter uppstått.  

 

Den empiriska datainsamlingen utgörs även av årsredovisningar från börsnoterade bolag. 

Årsredovisningarna undersöktes genom en översiktlig analys av innehållet utifrån ett 

antal uppsatta kriterier. Informationen från årsredovisningarna påvisar hur företag i 

praktiken hanterar förvärvade varumärken och hur stora respektive redovisade 

varumärken är.  

 

Analys av det empiriska materialet har genomförts genom att insamlad data har satts i 

samband till redovisningsteorier, principer och tidigare forskning. Analysen bygger på 

hur respondenternas åsikter skiljer sig från varandra, samt hur värdering av varumärken 

behandlas utifrån reglerande redovisningsstandarder. Resultaten från den empiriska 

undersökningen sätts i relation till hur praktiken ser ut för värdering av varumärken. 

Analysen ställer de olika modellerna i kontrast mot varandra och på så sätt undersöks 

vilken modell som är mest lämplig att tillämpa i praktiken.  

2.5 Giltighetsanspråk 

En viss grad av fördomar samt förförståelse genom erfarenheter och utbildning kan ha 

påverkat studiens utformning. Enligt Holme och Solvang (1997, s. 95) är det omöjligt att 

helt och hållet frigöra sig från subjektiva referensramar. Det anses dock att fördomar är 

en viktig beståndsdel för hur en undersökning skall genomföras. Därmed anses fördomar 

och förförståelse för ämnet inte vara någon nackdel för studiens genomförande. Det har 

istället varit till vägledning och en viktig utgångspunkt för forskningsarbetet.  

 

I företagsekonomisk forskning finns det enligt Bryman och Bell (2005, s. 48) tre viktiga 

kriterier att ta hänsyn till, reliabilitet, validitet och replikation. 

2.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet är studiens tillförlitlighet. Det handlar om i vilken grad resultaten från 

undersökningen går att göra om på nytt, eller om resultaten påverkats av tillförlitligheter 

(Bryman & Bell 2005, s. 48). Enligt Holme och Solvang (1997, s. 94) har reliabiliteten 

främst en central plats i kvantitativa studier. I kvalitativa underökningar ligger syftet ofta 

i att få en bättre förståelse av verkligheten och därmed är det statistiska representativet 

inte i fokus. 

 

Reliabiliteten i studien stärks genom att på ett så konkret sätt som möjligt redogöra för 

hur studien har genomförts och förklara vilka teoretiska perspektiv som har legat till 

grund. Diskussionen kring urvalet bidrar till att minimera fel och skevheter. Då studien 
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till stor del är av tolkande karaktär kan en hög reliabilitet vara svår att uppnå. Resultaten 

från intervjuerna är beroende av tid och rum och kan förete sig annorlunda beroende på 

att verkligheten är dynamisk.  

2.5.2 Validitet 

Enligt Andersen (1998, s. 85) består validiteten av studien av två begrepp, giltighet och 

relevans. Giltighet står för den generella överensstämmelsen mellan den teoretiska och 

den empiriska begreppsplanen. Relevansen anger däremot hur väl de empiriska begrepps- 

och variabelurvalen stämmer överens med problemformuleringarna. Enligt Halvorsen 

(1992, s. 41) handlar det om hur väl slutsatser som genererats från studien hänger ihop 

eller inte. Utmaningen i att få en hög validitet ligger således i att samla in relevant data 

som hör till problemformuleringarna.  

 

Validitet kan vidare delas in i intern och extern validitet. Den interna handlar om hur väl 

resultatet överensstämmer med verkligheten och om det finns något kausalt förhållande 

mellan två eller fler variabler. Den externa handlar emellertid om huruvida resultaten från 

studien kan generaliseras. Urvalet kring vilka individer och organisationer som skall delta 

i studien är i sammanhanget avgörande (Bryman & Bell 2005, s. 49). 

 

Validiteten i studien avses öka genom att kontrollera att den information som tagits fram 

är meningsfull för syftet med studien. Studien redogör detaljerat för hur urvalet av 

respondenter och företag har gått till, samtidigt som det noggrant undersökts att det inte 

finns någon koppling mellan de undersökta variablerna. Informationen som samlats in 

under studiens gång har varit tillförlitlig och meningsfull och därmed bedöms att ett 

troligt och väsentligt resultat har uppnåtts. Då resultatet av intervjuerna kan förändras 

beroende på tid och rum kan det däremot inte säkerställas att resultatet skulle bli 

detsamma om en ny intervju skulle genomföras. Därför anses det att resultatet av studien 

inte kan generaliseras. 

2.5.3 Replikation 

Replikerbarheten liknar reliabiliteten och handlar om i vilken utsträckning resultatet från 

undersökningen kan upprepas. Genom att noggrant och detaljerat beskriva 

tillvägagångssättet blir en replikation möjlig att genomföra (Bryman & Bell 2005, s. 48). 

Svårigheten med replikation är oftast större i kvalitativa studier eftersom de oftast är 

ostrukturerade och beroende av forskarens egna uppfattningar (Bryman & Bell 2005, s. 

319). 

 

Då datainsamlingen delvis styrts av det som anses vara betydelsefullt kan resultatet vara 

påverkat av subjektiva bedömningar.  För att stärka giltigheten har det i detalj försökts att 

redogöra hur och varför valet av analysenheter genomförts. 

2.6 Urval 

Urvalet i studien består av intervjuer med värderingsspecialister av immateriella 

tillgångar. Respondenterna besitter stor kompetens och har flera års erfarenhet av 

varumärkesvärdering. För att säkerställa specialkompetens hos respondenterna har det 

preciserats till att endast undersöka de tre största revisionsbyråerna i landet, PwC, Ernst 
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& Young samt KPMG. De respondenter som deltagit i intervjuerna har kontaktats genom 

hänvisningar från de lokala revisionsbyråerna. På så sätt har det säkerställts att få ta del 

av spetskompetensens syn på varumärkesvärdering. 

Vidare har årsredovisningar från utvalda svenska börsbolag granskats. Företagen som 

representeras i studien har begränsats till företag som balanserat förvärvade varumärken i 

de finansiella rapporterna under de senaste fem åren. Då urvalet utgörs av ett fåtal företag 

har ett strategiskt urval tillämpats. Urvalsmetoden grundas genom att granska och 

analysera de företag som publicerar tillgänglig och väsentlig information om varumärken 

(Halvorsen 1992, s. 102). 

Anledningen till att enbart undersöka börsnoterade bolag är för att säkerställa att bolagen 

tillämpar internationella redovisningsstandarder. Urvalet av företag har vidare preciserats 

efter att ha undersökt om varumärken brutits ut från goodwill och därmed identifierats 

vid förvärven. Studiens urval består av tio börsnoterade bolag som är noterade på 

stockholmsbörsens Large Cap.  

 

Analysenheterna som består av respondenter och granskade årsredovisningar anses bidra 

med tillräckligt underlag för att uppfylla syftet av studien. 

2.7 Studiens begränsningar 

Resultatet från studien utgörs till stor del av intervjuer med revisorer och 

värderingsspecialister. Stor tillit har lagts till deras information, kompetens och tidigare 

erfarenheter. Respondenternas syn på varumärkesvärdering präglar resultatet av studien. 

Utöver årsredovisningar som granskats har ytterligare access i företagen varit ytterst 

begränsad, vilket har försvårat studiens utformning. 

 

Då varumärken ofta angrips utifrån marknadsföringsmässiga ändamål, är den tidigare 

forskningen begränsad inom det redovisningsmässiga området. Det anses dock inte vara 

en nackdel för studiens genomförande. Istället kan det betraktas vara till fördel då studien 

bidrar till ökad forskning. 

2.8 Metodkritik 

Det är av vikt att vara medveten om de svagheter valda metoder medför. Kvalitativa 

metoder kritiseras för att resultaten i allt för stor utsträckning bygger på forskarens 

uppfattningar om vad som är betydelsefullt. Därmed är kvalitativa metoder alltför 

impressionistiska och subjektiva (Bryman & Bell 2005, ss. 318-319). Kvantitativa 

metoder kritiseras vidare av att förlita sig på mätinstrument och mätprocedurer vilket 

medför att länken mellan forskningen och vardagen försvåras (Bryman & Bell 2005, s. 

105).   

 

Argument emot att använda en kombination av kvalitativa och kvantitativa data brukar 

kritiseras utifrån uppfattningen om att forskningsmetoderna grundar sig på 

kunskapsteoretiska teser som frånskiljer sig varandra (Bryman & Bell 2005, s. 501). 

Dessutom kan tillämpning av en flerfaldig metodologi försvaga insatserna och 
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ansträngningarna då tillgängliga resurser kan spridas ut på flera områden (Bryman & Bell 

2005, s. 514).  

 

Vald fallstudiedesign har även medfört vissa svagheter och begränsningar. Enligt 

Merriam (1994, ss. 46-47) kan fallstudier överförenkla eller överdriva faktorer i en viss 

situation. Det ställs höga krav på forskaren då datainsamlingen kan resultera i trivial, 

felaktig och till viss del vilseledande analys. För att begränsa designens svagheter har 

datainsamlingsmetoden preciserats och urvalet noga diskuterats. 

2.9 Källkritik 

De litteraturbaserade källorna som använts i studien har bestått av ett flertal läro- och 

fackböcker. Läroböckerna är skrivna för att användas vid utbildning, därmed har källorna 

varit pedagogiska och lättförståeliga. De fackböcker som använts har förmedlat kunskap 

inom problematiken kring varumärken. Reflektion har förts kring att innehållet i de 

litteraturbaserade källorna kan ha styrts av författarnas egna kunskaper och intressen. 

Personernas egna åsikter och fördomar kan därför föreligga i källorna. Vid val av källor 

har litteraturens aktualitet även tagits i beaktning (Friberg 2006, s. 40). 

 

I studien har offentliga dokument i form av lagar, redovisningsstandarder och 

årsredovisningar från noterade bolag tillämpats. Källorna anses således ha en hög 

sanningshalt. Dock kan dokumenten ha bakomliggande syften som är relaterade till 

politiska uppdrag (Friberg 2006, s. 41). 

 

För att få access till den senaste forskningen inom varumärkesvärdering har artiklar i 

vetenskapliga tidskrifter varit synnerligen betydelsefulla för studien. Genom artiklarna 

har insikt i resultat från tidigare empiriska forskningsprojekt skapats. Därmed har 

kunskap alstrats vilket varit vägledande för genomförandet av studien. Eftersom 

tidskrifterna genomgår fackgranskning anses artiklarna som är publicerade bidra till god 

forskning. Dock kan granskningarna ibland vara bristfälliga. Då tidskriften kan ha 

materialbrist kan avsaknaden av material leda fram till att forskningen inte håller 

tillräckligt hög klass (Friberg 2006, ss. 37-38). 
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3  – Teoretisk referensram 
I kapitlet presenteras väsentlig teori som utgör grund för analysen i senare del av 

uppsatsen. En redogörelse av den redovisningsmässiga definitionen kring vad ett 

varumärke är samt hur den enligt teori skall behandlas kommer att göras. Avslutningsvis 

förklaras godkända beräkningsmodeller som kan tillämpas vid beräkning av varumärkets 

värde. 

3.1 Redovisningsteorier 

Redovisningsteorier ger en helhets- eller en överordnande förståelse för 

tillvägagångssättet i värdering och redovisning av varumärken. För att förstå varumärken 

utifrån redovisningsteoretiska sammanhang presenteras därmed ägarteorin och 

enhetsteorin, som båda har inflytande i praktiken. Ägarteorin bygger på att ägaren är i 

centrum för orienteringen av redovisningen. Enhetsteorin bygger på att företaget är en 

separat enhet med egen identitet (Godfrey et al. 2010, s. 258).  

3.1.1 Ägarteorin 

Inom ägarteorin står alltid ägaren i fokus. Redovisning, rutiner och regler är utformade 

för att passa ägarnas intressen och informationsbehov. Tillgångarna i företaget anses 

tillhöra ägarna och skulder är skyldigheter som ägarna har. Tillgångarna genererar 

intäkter vilket i sin tur ökar det egna kapitalet och ägarnas rikedom. Målet med 

redovisningen blir enligt teorin att fastlägga ägarnas förmögenhet (Godfrey et al. 2010, s. 

258).  

 

Enligt ägarteorin är intäkter det som är intjänat och kostnader är sådant som uppkommit 

på grund av att ägarnas egendom tillämpats i produktionen av produkter och tjänster. 

Intäkterna anses vara ökandet i ägandeskapet medan kostnader är minskningen. Till följd 

av affärsverksamheten under en viss period är därmed vinsten ökningen av ägarnas 

tillgångar. Allt som har effekt på förändringar i ägarnas förmögenhet skall med hänsyn 

därtill inkluderas i vinsten (Godfrey et al. 2010, s. 258).   

 

Ägarperspektivet ser tillgångar som ägarnas egendom som hör till enheten.  All vinst är 

därmed utdelbar till ägarna av företaget. Om det skulle krävas extraresurser så är det 

ägarna som står för tillskjutandet av kapital. Därmed utgörs kapitalet av investeringar och 

ägarnas vinster som återinvesterats i verksamheten (Godfrey et al. 2010, s. 258).  

 

Nuvarande redovisningspraxis baseras i viss utsträckning på ägarteorin. Teorin har 

begränsningar då den utvecklades vid en tidpunkt då företag i regel var små och då det i 

huvudsak endast fanns enskilda firmor och handelsbolag. När aktiebolag bildades blev 

teorin till viss del otillräcklig eftersom bolagen har sina rättigheter, och enligt lag är en 

separat enhet i förhållande till ägarna (Godfrey et al. 2010, s. 259). 

3.1.2 Enhetsteorin 

Enhetsteorin bygger på grundprincipen att företaget är en separat enhet med en egen 

identitet. Räkenskaperna och transaktionerna klassificeras och analyseras med 

utgångspunkt i att företaget är den operativa enheten. Redovisningsprinciper och 
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förfaranden formuleras inte utifrån ägarnas intressen utan de finansiella rapporterna 

tillhandahåller information om företagens användning av sina tillgångar för att generera 

intäkter. Uppfattningen är att tillgångar och resurser är kontrollerade av enheten (Godfrey 

et al. 2010, ss. 260-261). 

 

Teorin bygger vidare på att enheten är en institution som är verklig med en mätbar 

existens och personlighet. Den traditionella enhetsteorin utgår från att företaget drivs till 

förmån för aktieägarna eftersom det är ägarna som tillför medel till enheten. Enheten 

måste därmed rapportera ställning och konsekvenser av gjorda investeringar till 

aktieägarna. En nyare tolkning av enhetsteorin ser enheten som en verksamhet för sig 

som är intresserad av sin egen överlevnadsförmåga. Rapporteringen till aktieägare sker 

därmed för att uppfylla juridiska krav och för att upprätthålla en god relation till ägarna 

utifall ytterligare medel skulle behövas i framtiden. I båda tolkningarna är 

utgångspunkten ändå densamma, nämligen att enheten är självständig (Godfrey et al. 

2010, ss. 260-261).  

 

Med enhetsperspektivet ligger tyngdpunkten på tillgångar. Balansräkningen visar 

företagets tillgångar. Tillgångarna anses utgöra ett direkt uttalat värde för företaget. 

Redovisningen ger även information om företagets utnyttjande av tillgångar för att 

generera intäkter. Tillgångarna hör därmed till företaget och skulderna är företagets 

skyldigheter, aldrig ägarnas (Godfrey et al. 2010, s. 261).  

 

Begreppet substans över form ger viss möjlighet för värdering och balansering av 

varumärken enligt enhetsteorin. Den väletablerade principen går ut på att de finansiella 

rapporterna skall återspegla den finansiella verkligheten framför den rättsliga formen 

(Hayes & Baker 2004). Fastställandet av den ekonomiska substansen relateras enligt 

Godfrey et al. (2010, s. 234) till målet att rapportera relevant, tillförlitlig och väsentlig 

information. Om händelsen är ekonomisk signifikant är det tillräckligt viktigt för att 

registrera och rapportera. Principiellt går därmed varumärken att balansera. Standarder 

bygger på och skall utformas efter principerna.  

3.2 Redovisningsprinciper och definitioner adopterade av IASB 

Redovisningsprinciper, som ligger till grund för utformning av standarder, definieras 

enligt IAS 8 som de principer, sedvänjor, regler och den praxis som företag tillämpar vid 

upprättandet samt utformningen av de finansiella rapporter som publiceras (IAS 8 p.5). 

Enligt IAS 1 skall företagens finansiella rapporter ge en rättvisande bild av den 

finansiella ställningen, kassaflöden och resultat. Information kring val av 

redovisningsprinciper skall även framgå för att kunna ge en så relevant, tillförlitlig, 

jämförbar och begriplig information som möjligt (IAS 1 p. 15-17).  

 

Redovisningsprinciper som har betydelse för varumärken presenteras nedan:  

3.2.1 Fortlevnadsprincipen 

Finansiella rapporter skall upprättas utifrån fortlevnadsprincipen. Med principen menas 

att företagsledningen skall göra en bedömning av bolagets förmåga att driva vidare 

verksamheten. Vid bedömning om bolagets fortlevnad är lämplig skall all tillgänglig 
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information gällande risker rörande framtiden beaktas. Då osäkerhetsfaktorer kring 

företagets förmåga att fortleva förekommer skall upplysningar kring omständigheterna 

lämnas. Risker som härrör till bolaget skall presenteras och sådant som reducerar risker 

skall redovisas (IAS 1 p. 25-26).  

3.2.2 Väsentlighetsprincipen 

Varje väsentlig kategori av likartade poster skall redovisas separat så länge de inte är 

oväsentliga för bolaget. Då en post inte anses vara väsentlig sammanslås den med andra 

poster i de finansiella rapporterna. Sammanslagandet av tillgångsposter skall emellertid 

nämnas i rapportens noter (IAS 1 p.29-31).  

 

IASB främjar principer framför regler, därmed är standarderna principbaserade snarare 

än regelbaserade. Principerna ovan kommer ursprungligen från enhetsteorin. Det hävdas 

dock att IASB har misslyckats med att uppnå principerna genom föreskrivna standarder. 

En rättvisande bild med värdering till verkliga värden kan anta olika former då det inte 

finns någon grundläggande standard som behandlar värderingen. Avsaknaden av 

standarder anses vara potentiella svårigheter med att uppnå en konvergens mellan 

redovisningarna (Godfrey et al. 2010, ss. 147-148). 

3.3 Värdering av immateriella tillgångar 

Vid värdering av immateriella tillgångar är grundprincipen att det skall värderas till 

anskaffningsvärdet vid första redovisningstillfället. Därefter kan värderingen göras 

utifrån två alternativ, anskaffningsvärdemetoden och omvärderingsmetoden (Sundgren 

2009, s. 111). De immateriella tillgångarna skall därefter systematiskt skrivas av över en 

uppskattad nyttjandeperiod. IASB förespråkar en maximigräns på 20 år, men förbjuder 

däremot inte en längre tid. Då en begränsad nyttjandeperiod inte kan fastställas ställer 

IASB en alternativregel där immateriella tillgångar skall värderas till marknadsvärden. 

Värderingen innebär att avskrivning frångås till att pröva tillgångarna för nedskrivning 

minst en gång per år, och justera värdet med nedskrivningar respektive uppskrivningar så 

det sammanfaller med marknadsvärdet. Kravet för att använda en värderingsansats är att 

det finns en aktiv marknad för tillgången. Värderingsinstitut för varumärken möjliggör att 

varumärken kan värderas till marknadsvärden (Artsberg 2005, s. 241). 

3.3.1 Anskaffningsvärdemetoden  

Anskaffningsvärdemetoden innebär att en avskrivningsplan skall följas efter första 

värderingstillfället. Avskrivningen skall baseras på de förutsättningar som finns utifrån 

tillgångens nyttjandeperiod och skall därefter ske systematiskt. IAS 38 förespråkar en 

linjär avskrivning om inte annat med full säkerhet kan fastställas vara bättre (Sundgren 

2009, s. 111). I vissa fall kan det föreligga att en immateriell tillgång har en obestämbar 

nyttjandeperiod. Enligt IAS 38 skall det då inte ske någon avskrivning (IAS 38 p. 107). 

Att avskrivning frångås skall dock bestämmas försiktigt, särskilt då bedömningen är 

osäker. Vidare ställs det krav enligt IAS 36, som behandlar nedskrivningar, att en 

prövning årligen skall ske för immateriella tillgångar vars nyttjandeperiod är obegränsad 

(Sundgren 2009, s. 112). 
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3.3.2 Omvärderingsmetoden 

Metoden är ett alternativ till anskaffningsvärdemetoden och innebär att tillgångarna kan 

värderas till verkliga värden. Förutsättningen för att använda metoden är att en aktiv 

marknad finns. Metoden är därför i de flesta fall svår att använda för immateriella 

tillgångar då tillgångarna oftast är unika och saknar en allmänt giltig marknad att basera 

värdet på. Då det ändå anses vara möjligt och tillåtet att tillämpa omvärderingsmetoden 

skall omvärdering göras med jämna mellanrum. På balansdagen skall det redovisade 

värdet därmed inte skilja sig väsentligt från det verkliga värdet (Sundgren 2009, s. 113). 

 

Om det finns en aktiv marknad skall immateriella tillgångar enligt IAS värderas till 

verkliga värden. Metoderna som kan användas vid uppskattningarna kan användas vid 

första beräkningen då en immateriell tillgång förvärvas vid ett bolagsförvärv. Det ställs 

krav på att metoderna återspeglar aktuella transaktioner samt beräkningssätt till den 

bransch tillgången hör till. Metoderna som företagen använder för att uppskatta värdet av 

varumärket kan exempelvis innefattas av att:  

 

 Diskontera uppskattade framtida nettotillgångar som hör till tillgången. 

 Uppskatta sådana kostnader som undviks genom att äga immateriella tillgången. 

Såsom att inte behöva begära tillstånd från en annan part vid en affärsmässig 

transaktion (royaltykassaflödesmetoden) eller att behöva återskapa samt ersätta en 

sådan tillgång (återanskaffningsvärde) (IAS 38 p. 41). 

3.4 Företags investeringar i immateriella tillgångar 

Under de senaste decennierna har företagens intentioner med investeringar drastiskt 

förändrats. Utöver investeringar i materiella tillgångar har investeringar i immateriella 

tillgångar blivit allt viktigare. Enligt Organisation for Economic Cooperation and 

Development (OECD) var de totala investeringarna i immateriella tillgångar år 2002 

större än de sammanlagda investeringarna i materiella tillgångar i USA och Finland. 

Enligt flera ekonomiska institutioner anses det att immateriella tillgångar är huvudkällan 

till värdeskapande i den nya ekonomin (Zéghal & Maaloul 2011). 

 

Principiellt borde både materiella och immateriella resurser bedömas och behandlas på 

samma sätt. Så länge de principiella kraven på tillgångsdefinitionen och 

erkännandekriterierna är uppfyllda kan det förväntas att tillgången skall aktiveras i 

balansräkningen. Förespråkare menar att det finns modeller som kan beräkna ett 

tillförlitligt värde för att kunna aktivera immateriella tillgångar i balansräkningen. 

Samtidigt menar kritiker att beräkningarna blir alltför subjektiva och baserade på 

företagsledares alltför optimistiska framtidtro (Artsberg 2005, s. 234). 

 

Seetharaman, Nadzir och Gunalan (2001) påpekar att rådande redovisningsstandarder har 

en begränsad vägledning och förståelse för hur värdering och redovisning av varumärken 

skall gå till. Skapandet och upprätthållandet av varumärken blir allt viktigare i dagens 

konkurrensutsatta miljö. Företag gör därför stora investeringar för att skapa ett 

varumärkeskapital. Ett framgångsrikt varumärke innehåller tre huvudkomponenter; 

medvetenhet, lojalitet och kvalitetsuppfattning (Seetharaman, Nadzir & Gunalan 2001). 
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Många företag stödjer därför att värdering och möjlighet till balansering av varumärket är 

en viktig fördel för bolagen. Det finns dock ett antal problem förknippade med 

värderingarna och de huvudsakliga metoder som tillämpas, nämligen kostnadsbaserad 

värdering, marknadsbaserad värdering och inkomstbaserad värdering. Rådande problem 

grundar sig bland annat på den osäkerhet som finns om varumärkets förhållande till 

goodwill och andra immateriella tillgångar. Förvirringen om skillnaden mellan goodwill 

och varumärken leder till ytterligare problem som rör värdering och rapportering i de 

finansiella rapporterna (Seetharaman, Nadzir & Gunalan 2001). 

 

När IASB framställde IAS 38 var utgångspunkten att immateriella tillgångar i princip 

skulle behandlas på samma sätt som materiella tillgångar. Även då rekommendationerna 

ger ökade möjligheter till aktivering än tidigare praxis så finns det ändå en del 

begränsningar. Det ställs relativt hårda krav för aktivering av immateriella resurser. De 

internt genererade immateriella tillgångarna får inte aktiveras enligt gällande standarder 

och särskild kritik har riktats till att internt upparbetade varumärken inte får aktiveras. 

Orsaken till att balansering inte är tillåtet antas till viss del ligga i redovisningstraditionen 

samt att normgivare bedömer värderingen vara svårberäknad och alltför subjektiv 

(Artsberg 2005, s. 235). 

 

Även då det är allmänt accepterat att immateriella tillgångar är de viktigaste drivkrafterna 

bakom företagens värde i de flesta sektorer, har värdering av tillgångarna alltid varit en 

problematisk uppgift. Fastställande av ett tillförlitligt värde av tillgångar såsom 

varumärken är behäftat med komplexitet just på grund av att möjligheterna för att hantera 

varumärken kan tolkas väldigt olika. Värderingen kan variera beroende på de möjligheter 

och risker som uppfattas och förstås av chefer på olika nivåer (Kay 2006). 

3.5 Vad är ett varumärke? 

Begreppet varumärke har olika betydelser beroende på i vilket sammanhang det används. 

I somliga fall talar man om något som kännetecknar ett bolag såsom ett företags logotyp. 

Ett exempel på ett företags logotyp kan vara Apple. I andra fall talar man om varumärke 

som avser en produkts varumärke. Exempel på produkt kan vara Apples omåttligt 

populära iPhone. Olikheterna av begreppen har troligen sin grund i att innebörden av 

begreppet varumärke har förändrats över tiden (Treffner 2011, s. 9). 

Det finns otaliga definitioner som är accepterade gällande vad varumärke egentligen är. 

Enligt Haxthausen (2009) kan ett varumärke exempelvis vara ett löfte om kvalitet, och att 

kunna leverera den kvalitet som kunden önskar. Det kan samtidigt ses som en slags 

identitet och ett rykte på den aktuella marknaden. 

 

Enligt Treffner (2011, s. 10) är begreppet varumärke inget annat än en bärare av ett visst 

budskap som företaget vill förmedla till en mottagare, exempelvis den potentiella kunden. 

Det är mottagaren av varumärket som bestämmer huruvida denne väljer att tolka 

budskapet som förmedlas oavsett hur företaget bakom varumärket önskar att kunden skall 

tolka varumärket. Varumärket har en stor inverkan av mottagarens beteende i en viss 

köpsituation. De associationer som mottagaren har till varumärket blir alltså avgörande 

för de val som mottagaren står inför. 
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Genom att bygga starka varumärken ställs det högre förväntningar från kunden, 

leverantören men framförallt från de anställda inom bolaget. Haxthausen (2009) påvisar 

även att det är kundens köpbeteende som är värdeskapande och därmed skapar intäkter 

och vinster för företagen. Vinsten kan skapas genom att kunden är mer benägen att köpa 

produkten till ett högre pris än normalt. 

 

Det är av vikt att veta att det finns klara skillnader mellan ett företags produkter och 

varumärken. Produkter produceras i fabrik och ett varumärke är något som köps och 

konsumeras av kunder. En produkt kan lätt imiteras av företags konkurrenter. Imitation 

av varumärken kan inte göras, då varje enskilt varumärke anses vara unikt. En produkt 

kan snabbt bli föråldrad och därmed omodern medan ett starkt och framgångsrikt 

varumärke är tidlöst (Seetharaman, Nadzir & Gunalan 2001). 

3.6 Värderingsmodeller 

Likt andra tillgångar kan varumärken värderas med hjälp av olika värderingsmodeller, 

principer och standarder. Värderingsmodeller tillämpas då det saknas tydliga och 

vägledande standarder. Hur modeller tillämpas beror på situation och syfte med 

värderingen. Det identifieras tre typer av modeller som anses vara de mest allmänna 

metoderna för varumärkesvärdering: 

 

 Kostnadsbaserad metod 

 Marknadsbaserad metod 

 Inkomstbaserad metod 

 

Modellerna består av en variation av de olika tekniker som finns för att värdera 

varumärken, och är därmed de mest accepterade i värderingssammanhang (Salinas 2009). 

3.6.1 Kostnadsbaserad metod 

Enligt den kostnadsbaserade metoden skall varumärket värderas på basis av 

anskaffningsvärdet av varumärket, alltså historiska kostnader. Det kan också värderas 

efter de kostnader som är behäftade med vad det kan kosta att återskapa ett liknande 

varumärke (Salinas 2009). 

 

Värdet beräknas genom att betrakta kostnader som finns förknippade med att utveckla 

varumärket. Kostnaderna kan vara faktiska kostnader som förekommer i samband med ett 

förvärv och/eller för att bygga upp och underhålla varumärket. Det i sin tur kan 

uppkomma vid marknadsundersökningar, forskning och utveckling av ett produktkoncept 

eller vid fortsatt marknadsföring (Seetharaman, Nadzir & Gunalan 2001). 

 

Metoden betraktas vara den mest konservativa bland de olika metoderna och anses inte ta 

hänsyn till framtida händelser. Den uppfyller däremot kraven för god redovisningssed för 

värdering av tillgångar vilket internationella standarder förespråkar (Seetharaman, Nadzir 

& Gunalan 2001). 

 

Metoden är mest lämplig då det gäller relativt nya varumärken, då historiken kring 

kostnaderna kan beräknas och bestämmas med större rimlighet. Att göra en korrekt 
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bedömning av kostnader som har investerats i ett varumärke med flera år på nacken är 

behäftat med ett antal svårigheter (Treffner 2011, s. 46). De försök som gjorts till att 

värdera enligt den kostnadsbaserade metoden har därför varit ytterst bristfälliga då det 

inte går att beräkna kostnaderna på ett tillförlitligt sätt. Att öka sina kostnader anses inte 

heller alltid vara värdeskapande för företagen (Haxthausen 2009). Vidare är det svårt att 

identifiera och inkludera kostnader som har förbrukats. Problematiken ligger i att det är 

svårt att finna de kostnader som varit direkt hänförliga till varumärket (Seetharaman, 

Nadzir & Gunalan 2001). 

3.6.2 Marknadsbaserad metod 

Den marknadsbaserade metoden innebär att värderingen görs med hänvisning till tidigare 

transaktioner som ägt rum för liknande varumärken. Det krävs att tillgången i fråga inte 

är unik och att det finns tillräckligt med jämförbara transaktioner på marknaden (Salinas 

2009). Att beräkna marknadsvärdet på varumärket baseras på det belopp det kan säljas 

till. I det fastställda värdet skall de framtida fördelar som är förknippade med ägandet av 

varumärket även inkluderas och diskonteras till ett nuvärde (Seetharaman, Nadzir & 

Gunalan 2001). 

 

Att värdera varumärket med den marknadsbaserade metoden kan ge en god 

värderingsgrund då det går att genomföra mer djupgående värderingar. Emellertid är 

varje varumärke unikt och på så vis behöver inte de tidigare genomförda transaktionerna 

av liknande varumärken ligga till grund vid den aktuella värderingen. Varje 

företagsförvärv är således unikt och därmed utgör inte tidigare förvärv någon god grund 

för aktuell värdering (Haxthausen 2009). 

 

Metoden anses vara komplex att tillämpa då bedömningarna blir svåra att genomföra, då 

en aktiv marknad inte finns för de flesta varumärken (Seetharaman, Nadzir & Gunalan 

2001). I dagsläget är det i praktiken således inte en framkomlig väg att värdera 

varumärken. Avsaknaden av renodlade faktiska transaktioner är alltför begränsad 

(Treffner 2011, s. 46). 

3.6.3 Inkomstbaserad metod 

Den inkomstbaserade metoden grundar sig på premissen att framtida kassaflöden är 

hänförliga till varumärkets värde. Det krävs därför att framtida intäkter och kassaflöden 

kan diskonteras till ett nuvärde (Salinas 2009). Vid beräkning av det diskonterade 

nuvärdet skall ekonomiska fördelar som varumärket förväntas generera under den 

återstående ekonomiska livstiden beaktas. De ekonomiska fördelarna är i flesta fall de 

positiva kassaflöden som varumärket medför (Treffner 2011, s. 48). 

Det finns olika ansatser för att bedöma och uppskatta de ekonomiska fördelar som 

varumärket kan tänkas generera. Med prispremiemetoden jämförs det högre pris som tas 

ut på en vara med en varumärkesfri vara eller ett motsvarande riktmärke (Seetharaman, 

Nadzir & Gunalan 2001). Det diskonterade värdet grundar sig på idén att varor med ett 

visst varumärke kan ha ett högre pris än vad generiska varor har (Treffner 2011, s. 48). 

Enligt Seetharaman, Nadzir och Gunalan (2001) blir metoden svår att tillämpa då inte alla 

varumärkesprodukter har en motsvarighet för att möjliggöra en jämförelse. 
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Med relief of royaltymetoden uppskattas årliga avgifter som är förknippade med 

varumärket och grundas på licensavtal. Värderingsansatsen är främst användbar på 

internationella varumärken än inhemska (Seetharaman, Nadzir & Gunalan 2001). 

Värderingen grundas inte på äganderätten, snarare på de licensavgifter som tillämpas på 

jämförbara varumärken. Avgiften skall därefter appliceras på den förväntade 

omsättningen för varumärket som skall värderas. Värderingen bestäms sedan utifrån ett 

diskonterat värde för de framtida förväntade licensavgifter som sparas (Treffner 2011, s. 

51). Relief of royaltymetoden anses vara den mest använda inom den inkomstbaserade 

metoden och är även en erkänd värderingsteknik enligt IAS för värdering av varumärken. 

Förutom licensavgifter, som utrycks i procent av omsättningen, skall även en 

prognostiserad försäljning av varumärket, ett slutgiltigt värde för tillgången med en 

obestämbar livslängd och kostnaden av kapitalet tas i beaktande. Det mest subjektiva 

med värderingsansatsen är fastställandet av licensavgifter då vissa immateriella tillgångar 

saknar tredjeparts licensavtal. Det är viktigt att den slutgiltiga värderingen diskuteras med 

dem som förstår och arbetar med varumärket så att alla avvikelser och felaktiga 

antaganden rättas till (Anderson 2004). 

Till den inkomstbaserade ansatsen inkluderas även volympremiemetoden. Metoden 

beräknar ett värde för varumärket genom att diskontera framtida förväntade 

rörelseresultat. Det förväntade rörelseresultatet skapas genom en högre marknadsandel än 

vad konkurrerande varumärken har eller att marknadsandelarna ökar genom varumärkets 

ekonomiska livslängd (Treffner 2011, s. 48). 

3.7 Resonemang kring varumärkesvärdering  

Genom varumärkesvärdering kan det skapas en enhetlig bild med ett kvantifierbart värde 

som kan jämföras mellan olika produkter eller mellan olika företag. Löpande utgifter som 

investeras i varumärken förväntas generera framtida ekonomiska fördelar. 

Varumärkesvärdering är särskilt användbart då det inte enbart är en historisk 

kostnadsbaserad åtgärd. Det möjliggörs även att beakta framtida förväntade resultat. Att 

värdera varumärken ger ett mått på prestanda som beskriver omfattningen av varumärket 

i förhållande till hela verksamheten, vilket underlättar den interna kommunikationen samt 

ledningens beslutsfattning (Cravens & Guilding 1999).  

 

Tanken på att värdera varumärken har uppmärksammats i omkring tjugo år. Det är 

nyligen som varumärken har identifierats som immateriella tillgångar, skilt från de 

produkter och tjänster som företaget står bakom. Det råder viss förvirring kring vad syftet 

med varumärkesvärderingen är (Haxthausen 2009). Processen att värdera en immateriell 

tillgång som ett varumärke kräver viss grad av uppskattningar och subjektivitet (Cravens 

& Guilding 1999).  

 

Det underliggande resonemanget till att fastställa värde på varumärken är förankrad i 

redovisningsprinciper avseende immateriella tillgångar. Även då varumärken inte har 

någon fysisk existens kan det ändå, likt en materiell tillgång, säljas eller användas för att 

generera intäkter. Det finns därmed starka argument för att varumärken utgör en tillgång 

som bör återspeglas i företagens balansräkning. Internt upparbetade tillgångar tillåts inte 

redovisas i de finansiella rapporterna då det menas att graden av variation i 
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värderingsmetoder skulle skapa alltför stort utrymme för subjektivitet. Ett tillförlitligt 

värde antas därmed vara svårt att uppnå (Cravens & Guilding 1999).  

 

Osäkerheten kring hur problemet med varumärkesvärdering skall hanteras anses vidare 

bero på bristen av förståelse och vägledning från rådande internationella standarder. En 

stor del av osäkerheten kan också härledas till förvirring mellan skillnaden av goodwill 

och varumärke. Förvirringen leder till ytterligare komplikationer i hur det skall värderas 

och rapporteras i företagens finansiella rapporter (Seetharaman, Nadzir & Gunalan 2001).  

 

Enligt Seetharaman, Nadzir och Gunalan (2001) kan ett varumärke preciseras som en 

tillgång som inte har någon fysisk existens. Då det inte är föremål för bolagsförvärv kan 

värdet inte fastställas exakt. Varumärkets syfte är att identifiera ett visst företags 

specifika produkter eller tjänster och är därmed starkt förknippat med mottagarens 

känslor. 

3.8 International Accounting Standard Board 

International Accounting Standard Board
2
 (IASB) är ett oberoende och icke-

vinstdrivande normgivande organ som aktivt arbetar för att förbättra kvaliteten inom den 

internationella redovisningen. Genom att sätta gemensamma redovisningsstandarder ökas 

jämförbarheten mellan företag som verkar inom olika länder.  

IASB ansvarar för utvecklingen och framtagandet av redovisningsstandarderna 

International Financial Reporting Standards (IFRS) samt International Accounting 

Standard (IAS). Ovanstående redovisningsstandarder har blivit obligatoriska från och 

med 2005 för samtliga länder som är medlemmar i den europeiska unionen. Bolag som är 

börsnoterade är enligt lag skyldiga att tillämpa IASBs standarder (Westermark 2005, s. 

21). 

3.9 Kvalitativa egenskaper enligt IASBs föreställningsram 

IASBs föreställningsram för utformning av finansiella rapporter behandlar begrepp och 

grundprinciper för utformning av finansiella rapporter. Föreställningsramen är ingen 

standard utan syftet är att vägleda normgivare i arbetet för att utforma 

redovisningsstandarder, vägleda revisorer samt de som upprättar finansiella rapporter i 

enlighet med IAS (Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter 2009, p.1).  

 

Enligt föreställningsramen skall finansiella rapporter ha kvalitativa egenskaper som gör 

informationen användbar. Bland de viktigaste egenskaperna identifieras relevans, 

tillförlitlighet och jämförbarhet. (Föreställningsram för utformning av finansiella 

rapporter 2009, p.24). 

3.9.1 Relevans 

Informationen i de finansiella rapporterna skall vara relevant som beslutsunderlag. 

Informationen skall underlätta vid bedömningar av aktuella eller framtida händelser. 

Upplysning om företagens finansiella ställning, resultat och tillgångarnas omfattning 

                                                 
2
 http://www.ifrs.org/The+organisation/IASCF+and+IASB.htm 

http://www.ifrs.org/The+organisation/IASCF+and+IASB.htm
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ligger ofta till grund för en bedömning av framtida ekonomiska möjligheter. Relevansen 

är därför avgörande för användare av de finansiella rapporterna (Föreställningsram för 

utformning av finansiella rapporter 2009, p.26-28).  

3.9.2 Tillförlitlighet 

För att informationen skall vara användbar krävs det att informationen är tillförlitlig och 

ger relevant underlag för beslutsfattning. Användarna av de finansiella rapporterna skall 

kunna förlita sig på att det som redovisas är korrekt och inte innehåller väsentliga 

felaktigheter eller är vinklade. En del information kan vara relevant men så pass osäker 

att informationen i de finansiella rapporterna riskerar att bli vilseledande. Det anses 

därför inte vara lämpligt att redovisa sådant i företagens balans- och resultaträkning 

(Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter 2009, p.31-32).  

3.9.3 Jämförbarhet 

Användarna av de finansiella rapporterna skall ha möjlighet att över en längre period 

kunna jämföra de finansiella rapporter som tas fram av företagen. Därmed skall det vara 

möjligt att bilda sig en uppfattning om trender i företagens resultat och ställning. Vidare 

skall det även vara möjligt att jämföra olika företag med varandra och bedöma företagens 

finansiella ställning och resultat. För att uppnå jämförbarhet i redovisningen krävs det 

därför att värderingsprinciper och presentationstekniker presenteras på ett likformigt sätt 

(Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter 2009, p.39-40).  

3.10  Redovisningsstandarder enligt IASB 

De centrala rekommendationerna för hur varumärken skall behandlas återfinns i IAS 38. 

Varumärken balanseras i dagsläget endast vid bolagsförvärv där IFRS 3 reglerar hur 

immateriella tillgångar skall hanteras vid förvärv. Vidare skall tillgångarna prövas för 

årliga nedskrivningar vilket beskrivs i redovisningsstandarden IAS 36.  

3.10.1 Redovisning av immateriella tillgångar – IAS 38 

Immateriella tillgångar är sedan många år ett av de mest kontroversiella 

redovisningsområdena. Redovisning av immaterialrätter såsom varumärken har sedan 

länge debatterats. Argument lyfts fram från olika håll om huruvida tillgångarna skall 

aktiveras i balansräkningen eller inte. Genom aktivering av internt upparbetade 

immateriella tillgångar anses tillförlitligheten av redovisningen förloras. Aktiveringen 

ställs i kontrast mot att tillgångar, såsom varumärken, genererar intäkter och därmed bör 

aktiveras för att öka relevansen. Motsättningen mellan relevans och tillförlitlighet är 

därför något som bör tas i beaktande vid bildande av redovisningsstandarder (Sundgren 

2009, ss. 109-110). 

 

Eftersom varumärken är immateriella till sin natur beror erkännandet i balansräkningen i 

första hand på överensstämmelse med definitionen av immateriella tillgångar. 

Klassificeringen av tillgångar av immateriell karaktär behandlas i IAS 38 (Stolowy & 

Cazavan 2001). 

 

IAS 38 definierar immateriella tillgångar som; ”En identifierbar icke monetär tillgång 

utan fysisk form” (IAS 38 p.8). Standarden anger vidare vilka kriterier som krävs för att 
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en immateriell tillgång skall vara möjlig att redovisa i de finansiella rapporterna, samt hur 

de redovisade värdena skall beräknas (IAS 38 p.1). För att en tillgång överhuvudtaget 

skall kunna klassificeras som immateriell skall företaget ha kontroll över den samtidigt 

som den är identifierbar och bidrar till framtida ekonomiska fördelar. Det finns dock 

poster som inte uppfyller kriterierna, men trots det inkluderas i standarden. Utgifter för 

sådana poster skall kostnadsföras när det förvärvas eller internt upparbetas (IAS 38 p. 

10). 

 

Identifierbarhet innebär att en tillgång går att skilja från goodwill som redovisas i 

samband med bolagsförvärv (IAS 38 p.11). Vidare är en tillgång identifierbar om den är 

avskiljbar från företaget som skall säljas eller har sitt ursprung i avtalsenliga eller 

juridiska rättigheter (IAS 38 p.12). Kriteriet för att företaget skall ha kontroll över 

tillgången innebär att det skall gå att säkra att den kan ge framtida ekonomiska fördelar 

(IAS 38 p.13). För att kunna redovisa de immateriella tillgångarna i de finansiella 

rapporterna krävs det just att det är sannolikt att fördelarna kommer tilldelas företaget och 

att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på tillförlitligt sätt (IAS 38 p.21). 

Redovisningen skall därefter ske till anskaffningsvärde då det första gången tas med i den 

finansiella rapporteringen (IAS 38 p.24). Då en immateriell tillgång anskaffas i samband 

med ett bolagsförvärv antas sannolikhetskriterierna vara uppfyllda och 

anskaffningsvärdet återspeglar det verkliga värdet vid förvärvstidpunkten (IAS 38 p.33). 

   

Enligt IAS 38 skall internt upparbetade varumärken inte tas med i företagens rapporter 

över finansiell ställning (IAS 38 p.63). Det antas vara svårt att identifiera samt på ett 

tillförlitligt sätt beräkna tillgångens anskaffningsvärde (IAS 38 p.51). Sådana utgifter som 

är förknippade med internt upparbetade varumärken skall heller inte tas upp som tillgång 

i den finansiella rapporteringen (IAS 38 p.64). 

3.10.2 Upplysningar 

IAS 38 kräver att företag skall lämna upplysningar kring immateriella tillgångar som 

delas upp på kategorierna internt upparbetade immateriella tillgångar och andra 

immateriella tillgångar. Upplysningarna skall bland annat inkludera huruvida 

nyttjandeperioderna går att fastställa eller ej, tillämpade nyttjandeperioder och 

avskrivningsplaner och eventuella ackumulerade avskrivningar. Eventuella 

nedskrivningar som redovisas eller återförs i företagens finansiella rapporter skall även 

klargöras (IAS 38 p. 118). 

3.10.3 Rörelseförvärv – IFRS 3 

Varumärket har fått en särskilt stor betydelse för de flesta företag, speciellt i samband 

med fusioner och bolagsförvärv. I takt med att varumärken har uppmärksammats för det 

ekonomiska värdet, har företag alltmer tenderat att investera i varumärken för att få 

tillgång till mervärdet som varumärket skapar (Kay 2006). 

 

IFRS 3 är den redovisningsstandard som behandlar hur den finansiella rapporteringen 

skall ske vid bolagsförvärv. Standarden kräver att samtliga rörelseförvärv skall tillämpa 

förvärvsmetoden där en förvärvare skall identifieras vid förvärvstidpunkten. Med 



 

- 26 - 

förvärvare avses det företag som genom förvärvet erhåller bestämmande inflytande i det 

förvärvade bolaget (Westermark 2005, s. 95). 

Förvärvarens tillämpning av redovisningsstandarden kan leda till att redovisningen av 

vissa tillgångar, såsom ett varumärke, tas upp i balansräkningen som en tillgång vilket det 

förvärvade bolaget inte redovisat tidigare i de finansiella rapporterna. Tidigare har 

balansering av varumärken inte varit möjlig för det förvärvade företaget då det enligt 

standarder inte är tillåtet (IFRS 3 p. 13).  

Vid förvärvstidpunkten skall den förvärvande enheten redovisa den förvärvade enhetens 

identifierbara tillgångar, skulder och eventualförpliktelser till verkliga värden. Emellertid 

skall dock ett antal kriterier uppfyllas för de skall tillåtas i redovisningen. Ett av 

kriterierna som behandlar immateriella tillgångar, såsom varumärken, är att värdet skall 

kunna fastställas och mätas på ett tillförlitligt sätt (IFRS 3 p. 37). Goodwill skall 

särskiljas då värdet inte går att identifiera. Goodwill som förvärvats vid ett rörelseförvärv 

kan ses som en betalning för framtida ekonomiska fördelar som inte enskilt går att 

identifiera och således redovisas separat (IFRS 3 p. 52). 

Enligt IFRS 3 är anskaffningsvärdet av varumärken detsamma som det verkliga värdet 

vid förvärvstidpunkten. Det verkliga värdet återspeglar marknadens förväntningar om 

tillgångens framtida ekonomiska fördelar som kommer tillfalla företaget. Även då det 

råder osäkerhet kring när de ekonomiska fördelarna skall tillfalla företaget, och hur stor 

inflödet skall vara anses ändå sannolikhetskriterierna för immateriella tillgångar vara 

uppfyllda. Då tillgångarna uppkommer ur avtalsenliga eller andra juridiska rättigheter 

betraktas det därför alltid som det finns tillförlitlig värdering för tillgångarna (IAS 38 p. 

33). 

3.10.4 Nedskrivningar av tillgångar – IAS 36 

Den redovisningsstandard som behandlar hur nedskrivningar av tillgångars värde skall 

hanteras i praktiken finns föreskrivet i IAS 36. Syftet med standarden är att beskriva de 

metoder som företagen skall tillämpa för att kunna säkerställa att tillgångarna inte 

värderas till ett högre värde än återvinningsvärdet. En tillgång bedöms vara redovisad till 

ett för högt värde om det redovisade värdet överskrider nuvärdet av de framtida 

inbetalningsöverskotten som en viss tillgång förväntas generera inom verksamheten eller 

vid en eventuell försäljning. Då en tillgång skulle vara värderad till ett för högt värde 

skall en nedskrivning genomföras. På så sätt ges det en mer rättvisande bild av 

tillgångens verkliga värde (IAS 36). 

Standarden ställer även krav på att företagen per varje balansdag skall göra bedömningar 

för att fastställa om det finns någon indikation som visar att en tillgångs värde kan ha 

minskat. Vid sådan omständighet skall återvinningsvärdet beräknas och fastställas. Även 

om det inte finns några indikationer på att tillgångens värde har minskat skall företagen 

pröva de immateriella tillgångar vars ekonomiska livslängd är obestämd för 

nedskrivning. Vid nedskrivningar ställs det stora krav på de omfattande upplysningar som 

företagen är skyldiga att lämna (Westermark 2005, s. 91). 
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3.11 Kritik mot IASBs redovisningsstandarder 

3.11.1 Kritik mot standarden för immateriella tillgångar 

Att ta fram en standard om immateriella tillgångar har för IASB varit en lång och 

mödosam process. Från praxissidan har kritik framförts särskilt gällande att det inte är 

möjligt att aktivera internt upparbetade varumärken. Företag som Christian Dior, som 

byggt upp sina varumärken under närmare 200 års tid, menar att internt genererade 

varumärken borde vara möjliga att aktiveras i balansräkningen (Artsberg 2005, s. 245). 

 

IASB anser att problematiken med att fastställa ett tillförlitligt värde för varumärken är 

alltför stor och därmed får internt upparbetade tillgångar inte tas med i de finansiella 

rapporterna. Tellington (1998) redogör inom vilka gränser immateriella tillgångar i 

rådande redovisningsstandarder accepteras. Erkännandekriterierna för internt upparbetade 

tillgångar anses vara alltför begränsade, vilket resulterar i en ofullständig bild av 

balansräkningen. Den inkonsekventa behandlingen av internt och externt genererade 

varumärken har ifrågasatts. Oavsett om ett varumärke genereras i samband med ett 

förvärv eller inte, menas det att både förvärvade och internt upparbetade varumärken är 

kapabla att skapa ekonomiska fördelar. Tellington (1998) anser att varumärken borde 

speglas och redovisas i balansräkningen.  

 

Alla investeringar i både materiella och immateriella tillgångar medför utgifter där 

intentionen är att det skall bidra till framtida ekonomiska fördelar. Eftersom immateriella 

investeringar ofta kännetecknas av att ha vissa ekonomiska egenskaper som anses vara 

osäkra är full aktivering av utgifterna således inte möjlig. I motsats till redovisning av 

materiella tillgångar hanteras därför utgifter till immateriella investeringar som kostnader. 

Wyatt och Abemethy (2008) menar att den direkta kostnadsföringen leder till ett gap i 

den finansiella rapporteringen då arten och mängden av de immateriella investeringarna 

inte framkommer på samma sätt som de materiella investeringarna. Redovisningen av 

immateriella tillgångar, såsom varumärken, anses inte vara tillräcklig enligt gällande 

redovisningsstandarder (Wyatt & Abernethy 2008). 

 

Medan IASB anser att värdering av internt upparbetade varumärken inte är tillräckligt 

tillförligt, menar franska företag det motsatta. Skillnaden förklarar Stolowy och Cazavan 

(2001) kan bero på Frankrikes långa tradition av redovisning och den stora mängd 

litteratur som behandlar värdering av varumärken.  

IASBs standarder förespråkar många gånger värdering till verkliga värden. Det saknas 

dock i dagsläget en utförlig beskrivning i hur värdering skall hanteras. Olika 

värderingsmodeller används beroende på omständigheter som föreligger. Istället för att 

rekommendera en allomfattande värderingsmetod så har standardsättarna löst problemet 

genom en vag definition av vad verkligt värde är (Godfrey et al. 2010, s. 193). 

3.11.2 Kritik mot IFRS 3 

Enligt Forbes (2008) finns det ett antal brister i IFRS när det kommer till behandling 

immateriella tillgångar i redovisningen. Bristerna i standarden anses leda till att 

redovisningen genererar en inkorrekt och missvisande bild av företagens tillgångar, trots 

att redovisningsstandarden tillämpas till fullo. 
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Den främsta svagheten som Forbes (2008) påpekar är att endast förvärvade immateriella 

tillgångar värderas. Internt genererade tillgångar som upparbetats tillåts därmed inte 

balanseras i räkenskaperna. Anledningen är att erkännandekriterierna avser att objektet 

skall ha en lämplig värderingsgrund samt att en rimlig beräkning på värdet skall kunna 

göras. Då det inte finns något stöd, i form av en transaktion, uppfattar standardsättarna att 

värdering av immateriella tillgångar är alltför svårvärderade och subjektiva. IFRS lösning 

i dagsläget är att istället ignorera det existerande problemet. 

 

En annan svaghet som Forbes (2008) funnit i IFRS 3 är att företag medvetet 

undervärderar de immateriella tillgångar som bolaget äger. Undervärderingen beror 

främst på att företag är tvingade till årliga nedskrivningsprövningar av immateriella 

tillgångar. Genom att göra en undervärdering av tillgångarna minimeras således risken 

för resultatpåverkan vid nedskrivningsprövningar. Forbes (2008) anser värderingen vara 

absurd då en ökning av en immateriell tillgångs värde inte kommer att påverka 

balansräkningen eftersom endast en minskning av värdet tas i beaktande. 
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4  – Presentation av empirisk undersökning 
Den empiriska undersökningen presenteras i tre delar. I den första delen ges en kort 

beskrivning av företagen och respondenterna som har varit delaktiga i studien. I den 

andra delen presenteras intervjuerna som har genomförts. Fokus ligger på vilka modeller 

som tillämpas vid varumärkesvärdering, synen på interna och externa varumärken och 

hur varumärkesvärdering bedöms i sin helhet. I den sista delen presenteras en 

dokumentstudie av årsredovisningar från företag. Fokus ligger på hur varumärken har 

redovisats samt hur mycket information som utlämnats gällande genomförda 

värderingar. 

4.1 Introduktion till empirisk undersökning 

4.1.1 Respondent 1 – Jan Treffner (PwC) 

Jan Treffner
3
 arbetar som revisor på PwCs huvudkontor i Stockholm och är sedan 25 år 

tillbaka partner. Treffner arbetar främst med bolagsvärdering och i synnerhet med 

varumärkesvärdering. Treffner har bland annat varit delaktig i framställandet av 

standarden ISO 10668 som är en vägledning för hur varumärkesvärdering kan gå tillväga 

i praktiken. Treffner har även skrivit ett antal böcker inom varumärkesvärdering. Senaste 

boken som skrivits är ”Varumärket - vår viktigaste tillgång”. Genom tiden har Treffner 

även ansvarat för värdering av flertalet välkända varumärken, såsom Scan och AMF 

pension.  

 

PwC
4
 är en organisation som erbjuder företag ett brett tjänsteutbud. Främst sysslar 

bolaget med att sälja, genomföra och utveckla revision. PwC erbjuder även en rad andra 

tjänster såsom skatterådgivning, värdering, redovisning och rådgivning. PwC är 

marknadsledande inom revisionsbyråbranschen i Sverige och även globalt. I Sverige är 

de lokaliserade på 130 kontor runtom i landet och har sammanlagt 3 800 medarbetare.  

Globalt är de verksamma i 158 länder med 169 000 medarbetare. 

4.1.2 Respondent 2 - Ernst & Young 

Respondenten
5
 arbetar som auktoriserad revisor på Ernst & Young i Borås och besitter en 

stor branscherfarenhet då denne varit aktiv i branschen i över tjugo år. Personen arbetar 

vanligen med något större företag samt börsnoterade bolag och är något av en specialist 

inom IAS samt IFRS.   

 

Ernst & Young
6
 är ett revisionsföretag som erbjuder finansiella tjänster präglade av 

integritet, kvalitet och professionalism. Ernst & Young erbjuder bland annat 

redovisningskonsultering, skatterådgivning och hjälp vid företagstransaktioner. Målet för 

bolaget är att leverera tjänster som utgår från kundens branschspecifika risker och 

möjligheter och därmed hjälpa kunden att ligga steget före konkurrenter. Företaget har i 

                                                 
3
 Jan Treffner auktoriserad revisor PwC Stockholm, telefonintervju den 2 mars 2012 

4
 http://www.pwc.se/sv/om-oss/foretagsfakta.jhtml 

5
 Auktoriserad revisor Ernst & Young, intervju den 22 mars 2012. (Respondenten är anonym i studien) 

6
 http://www.ey.com/SE/SV/About-us 
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Sverige cirka 2 000 medarbetare runtom i landet. Globalt sett har Ernst & Young 152 000 

medarbetare fördelat i 140 verksamma länder. 

4.1.3 Respondent 3 – Nina Faehlmann (KPMG) 

Nina Faehlmann
7
 arbetar på avdelningen Corporate Finance på KPMGs kontor i 

Stockholm. Faehlmann har arbetat med värderingsfrågor i över tio år och besitter en god 

erfarenhet gällande bolagsvärdering och varumärkesvärdering. De senaste fyra åren har 

Faehlmann alltmer arbetat med värdering av varumärken och har en mycket god inblick i 

hur värderingsprocessen går till i praktiken. 

 

KPMG
8
 är ett av Sveriges mest dynamiska och ledande kunskapsföretag med en ung, 

nyfiken och levande företagskultur. KPMG erbjuder branschspecifika och kvalificerade 

tjänster inom såväl revision, skatt och rådgivning. I KPMGs globala nätverk finns 

138 000 specialister runtom i världen. I Sverige har de en stark lokal förankring med 

cirka 1 600 medarbetare fördelade på 60 orter. 

4.2 Presentation av intervju med PwC – Jan Treffner 

4.2.1 Varumärkets funktion och värdering i praktiken 

Respondenten anser att varumärkets främsta uppgift är att vara stabiliserande för 

företagen. Det finns undersökningar som visar att företag med starka varumärken har en 

lägre volatilitet i jämförelse med företag som har något svagare varumärken. Ett företag 

som har ett starkt varumärke i ryggen klarar sig bättre igenom konjunkturscyklerna.   

 

De svårigheter som uppstår i samband med varumärkesvärdering ligger, enligt 

respondenten, i de komplexa bedömningarna att särskilja kassaflöden som är hänförliga 

enbart till varumärket, och att skilja det från goodwillposten. För att möjliggöra en 

tillförlitlig värdering krävs det därmed att det genomförs en välarbetad analys av 

varumärket.  

 

Varumärket är en tillgång som kan överlåtas mellan olika parter vid bolagsförvärv. Det är 

det förvärvade varumärket som tillåts balanseras enligt IAS/IFRS bestämmelser. 

Respondenten anser att det på ett tillfredsställande sätt går att bryta ur och därmed 

särskilja varumärket från goodwill med hjälp av rådande internationella 

redovisningsstandarder. Emellertid är det svårt att genomföra en bedömning som 

fastställer värdet hundraprocentigt. Företag lägger ned mycket arbete för att kalkylera 

fram de kassaflöden som är hänförliga till varumärket. Processen är därmed kostsam för 

företagen. 

4.2.2 Tillämpbara värderingsmodeller 

De olika värderingsmodellerna som används för varumärkesvärdering påverkas av olika 

parametrar som tas med i beräkningen. Det är av vikt att det görs ett gott förarbete för att 

säkerställa att metoderna som används är lämpliga och ger ett rättvist värde. Modellerna 

                                                 
7
 Nina Faehlmann värderingsspecialist KPMG Stockholm, telefonintervju den 25 april 2012 

8
 http://www.kpmg.com/se/sv/vilka-vi-ar/Sidor/default.aspx 
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som används skall rätteligen inte ge väsentliga skillnader i det beräknade värdet. 

Respondenten påpekar att det inte är val av metod som är avgörande, utan det är de 

antaganden som görs som ligger till grund vid eventuellt olika värden. 

 

Den marknadsbaserade metoden kan dock i princip inte vara tillämpbar vid beräkning av 

varumärkets värde, enligt respondenten, eftersom det inte finns någon aktiv marknad att 

basera värdet på. Vidare anses det att varje enskilt varumärke är unikt.  

 

Den kostnadsbaserade metoden kan användas i vissa fall. Då det finns svårigheter med att 

prognostisera varumärkets framtid på ett någorlunda tillförlitligt sätt är metoden lämplig 

att tillämpa. De företag som möjligen kan tillämpa värderingsmodellen är nystartade 

bolag där det är i princip omöjligt att förutspå framtiden på marknaden samt där 

kostnaderna för att bygga upp varumärket går att spåra.  

 

PwC tillämpar en metod som beräknas på en volym- eller en prispremie. I somliga fall 

tillämpas en kombination av både volym- och prispremie. Som ett kontrollmoment i 

värderingen så kompletteras metoden med ansatsen relief of royalty. Emellertid finns det 

vissa svagheter behäftade med värderingsansatsen. En svaghet som respondenten 

konstaterar är att royalty är en överenskommelse av vinsten vid försäljning mellan 

licenstagare och licensgivare. Appliceras en såkallad ”royalty rate” på ett företag som 

äger samt disponerar sitt eget varumärke, så finns det tendenser som visar att företagen 

underskattar värdet på det egna varumärket. PwC använder relief of royaltymetoden 

enbart som ett kontrollmoment för att säkerställa att det kalkylerade värdet inte nämnvärt 

skiljer sig modellerna emellan. 

4.2.3 Redovisningsstandarder för varumärken 

Respondenten från PwC anser att de internationella standarderna inte ger en tillräcklig 

vägledning för hur varumärken skall värderas. Initiativ från tyskarna ledde till att en ISO-

standard togs fram. Respondenten påpekar att standarden framställdes eftersom företag 

hade väldigt skilda uppfattningar och värderingsmetoder beträffande varumärken. Det 

gick inte att följa företagens antaganden och argument i värderingsprocessen. 

Problematiken liknas enligt respondenten med att företagen sammanförde olika 

parametrar i en så kallad ”svart låda” och ur lådan uppstod ett värde som representerade 

varumärket. 

 

Enligt respondenten ger nuvarande redovisning till verkliga värden en mer rättvisande 

bild av företagens finansiella ställning. Nedskrivningsprövningar ger en bättre bild av 

tillgångens värde. Respondenten påpekar att det således är bättre att bevara 

anskaffningsvärden i balansräkningen för att senare pröva värdet för nedskrivning istället 

för att tilldela tillgången en ekonomisk livslängd. 

4.2.4 Balansering av internt genererade varumärken 

Respondentens högst personliga åsikt gällande balansering av internt genererade 

varumärken är att de i framtiden bör, och kommer att, tillåtas inom redovisningen. 

Samtliga immateriella tillgångar spelar en allt större roll i den moderna redovisningen 
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och den skiljer sig avsevärt från den gamla traditionella redovisningen där tillgångarna 

främst bestod av materiella tillgångar.  

 

Ett exempel som respondenten ger är bolaget Vin & Sprit som blev förvärvat för ett antal 

år sedan. Företaget hade då en synlig balansomslutning på sju miljarder och ett totalt eget 

kapital på tre miljarder. Försäljningspriset uppgick till 55 miljarder vid förvärvet, vilket 

innebar att bolaget redovisat endast en bråkdel av det verkliga värdet som bolaget var 

värt. I takt med att allt fler företag får större och mer betydande immateriella tillgångar så 

anser respondenten att dagens redovisning är ohållbar. Företag kan omöjligen presentera 

en rättvisande bild av bolagets finansiella ställning genom att inte tillåtas balansera det 

internt genererade varumärket i balansräkningen. 

4.3 Presentation av intervju med Ernst & Young 

4.3.1 Varumärkets funktion och värdering i praktiken 

Enligt Ernst & Youngs respondent är varumärket det som bygger affären och är en av 

företagens viktigaste tillgångar. Varumärket skall frambringa en upplevelse för kunden 

och skall förknippas med exempelvis ett företags produktserie och kvalitet. Varumärket 

fungerar som en grundbult i dagens företagande. För att nå framgång på marknaden är det 

av enorm vikt att ha ett starkt varumärke enligt respondenten. Samtliga större bolag 

arbetar aktivt med att ständigt stärka varumärkets värde. För att stärka varumärket kan 

bolaget, enligt respondenten, kraftigt investera i marknadsföring av produkter eller 

tjänster.  

 

Varumärkets ekonomiska effekt är avgörande för bolagets fortlevnad. Normalt sett 

redovisas inte ett företags varumärke i balansräkningen utan det är enbart vid förvärv som 

balansering görs. Trots att det normalt inte redovisas är det en av företagens viktigaste 

tillgångar tillsammans med humankapital, påpekar respondenten.  

 

Vid värdering av varumärken krävs det specialisthjälp från värderingsexperter. Det som 

experterna granskar är vad företaget betalat för det förvärvade bolaget samt vilka 

tillgångar som representerar köpeskillingen.  Enligt respondenten är det viktigt att 

företagen har gjort sin ”läxa” innan förvärvet, genom att det förvärvande bolaget gör en 

preliminär förvärvsanalys innan transaktionen är genomförd. I förvärvsanalysen 

undersöks hur förvärvet kommer att påverka räkenskaperna samt vilka synergier 

förvärvet medför. 

 

De problem som är behäftade med varumärkesvärdering är enligt respondenten att veta 

hur man skall värdera varumärken. Om ett liknande bolag förvärvats kan man på så sätt 

få en relativ värdering på vad varumärket kan vara värt. Det är dock ett komplext område 

då det egentligen endast går att få ett skarpt värde av varumärket vid en faktisk 

transaktion, vilket leder till svårigheter att bedöma huruvida ett värde är rätt eller fel vid 

värderingen. Vidare anses det även vara svårt att bryta ut de kassaflöden som är 

hänförliga enbart till varumärket, det föreligger därmed stor osäkerhet i att bestämma ett 

tillförlitligt värde. 
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4.3.2 Tillämpbara värderingsmodeller 

För att fastställa värdet på varumärken finns det i IAS ett antal godkända 

värderingsmodeller. Respondenten förklarar att värderingsmodellerna baseras på 

parametrar som är hänförliga till varumärket. Genom de olika modellerna räknas ett 

teoretiskt värde ut för vad varumärket kan vara värt vid en eventuell transaktion. Trots att 

en värdering är genomförd kan företagen inte veta exakt vad varumärket är värt innan en 

faktisk transaktion är genomförd. Genom transaktionen har köparen betalat ett konstaterat 

pris för varumärket. 

 

Den värderingsmodell som respondenten personligen anser ge den mest rättvisande 

bilden av ett företags varumärkesvärde är att tillämpa den marknadsbaserade metoden. 

Genom att tillämpa modellen kan företaget få en fingervisning av varumärkets värde 

genom att undersöka hur andra bolag i branschen värderat sitt varumärke. Dock bör inte 

modellen tillämpas för samtliga bolag. Val av värderingsmetod beror till stor del på 

förvärvets omfattning och vilken bransch det förvärvade bolaget är verksamt i. Den 

modell som anses ge den mest rättvisande och rimliga bilden av värdet är den modell som 

skall tillämpas, vilket kan variera beroende på hur bolagets bakgrund ser ut samt vilken 

bransch bolaget verkar i.  

 

Revisorer ställer bland annat krav på hur företagen beräknat värdet på varumärket och 

goodwill. Respondenten beskriver det som att värderingsmodeller som använts genomgår 

kontrollberäkning för att säkerställa att modellerna inte är konstruerade på ett felaktigt 

sätt och därmed genererar missvisande värden. Parametrar som särskilt beaktas vid 

kontrollmomentet är prognostiserade intäkter och kostnader, ränteantaganden samt 

riskräntor. Respondenten påpekar att sunt förnuft är något som skall beaktas vid 

värdering och bedömning. Det revisorer granskar främst vid bolagsförvärv är den gjorda 

förvärvsanalysen. I analysen granskas hur det förvärvande företaget allokerat 

köpeskillingen till de olika tillgångsposterna. 

4.3.3 Redovisningsstandarder för varumärken 

Respondenten beskriver att investerare tidigare granskade bolagens bokförda 

nettotillgångar.  Överskred köpeskillingen det förvärvade bolagets egna kapital uppstod 

ett övervärde, vilket enbart klassificerades som goodwill. År 2001 ändrade 

Redovisningsrådet rekommendationerna vilket medförde att övervärden som uppstod i 

samband med förvärv skulle identifieras samt allokeras på ett antal olika poster vilket 

bland annat innefattade varumärke. Det övervärde som inte går att allokera till någon 

specifik tillgång hamnar enligt respondenten därefter i ”slaskposten” goodwill. 

 

Respondenten anser att dagens IAS och IFRS regelverk inte ger tillräcklig med 

vägledning för att beräkna värdet på ett fullt acceptabelt sätt.  Modellerna som tillämpas 

vid beräkningen beskrivs inte på ett önskvärt och djupgående sätt. Respondenten 

förklarar att FAR därmed har gett ut en vägledande skrift som på ett mer utförligt sätt 

beskriver hur värderingen kan genomföras för att underlätta i värderingsprocessen. 

Skriften används som ett komplement till dagens IFRS, vilket enligt respondenten är 

behövligt enligt gällande redovisningsstandarder. 
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Den ISO-standard som togs fram under 2010 anses vara ett ytterligare gott komplement 

till dagens något bristande redovisningsstandarder. ISO-standarden används som ett 

viktigt stöd vid värderingen och guidar mer eller mindre bolagen till att genomföra 

värderingar på mer liknande sätt. Respondenten anser att då det finns en standard att utgå 

ifrån vid värdering ökas jämförbarheten mellan bolag på bättre sätt. 

 

Den ekonomiska skillnaden i att redovisa de immateriella tillgångar som goodwill kontra 

varumärken anser respondenten inte vara speciellt stor då de båda behandlas på samma 

sätt inom redovisningen. Tillgångarna skall enligt de internationella 

redovisningsprinciperna redovisas till verkliga värden och därmed prövas för årlig 

nedskrivning. Genom årliga nedskrivningsprövningar säkerställs att det bokförda värdet 

inte skiljer sig nämnvärt från det verkliga värdet vilket respondenten menar ge en bättre 

och mer rättvisande bild.  

4.3.4 Balansering av internt genererade varumärken 

Det är oerhört komplext att balansera värden som varumärken i balansräkningen. 

Respondenten ställer sig kritisk till om balansering av internt genererade varumärken 

kommer att tillåtas. Då det inte antas vara möjligt att beräkna ett tillräckligt tillförlitligt 

värde menar respondenten att det inte borde tillåtas att balansera internt genererade 

varumärken i framtiden. Respondenten påpekar även att om balansering eventuellt skulle 

tillåtas, skulle det medföra att balans- och resultaträkningen tappar fokus på den egentliga 

affärsrörelsen, vilket är att generera positiva kassaflöden. De flesta kostnader, som är 

behäftade med affärsrörelsen, skulle då kunna visas som att de mynnar ut i att stärka 

bolagets varumärke.  

 

Om bolagen tillåts balansera internt upparbetade varumärken skulle resultaträkningen, 

teoretiskt sett, enbart bestå av intäkter eftersom kostnader istället tillgångsförts. 

Alternativt ger respondenten förslag på att bolagen kan öka transparensen i redovisningen 

genom att uttrycka varumärkesvärderingen på ett mer utförligt sätt i bolagets nötter i 

årsredovisningen. Att presentera prognoser och framtida kassaflöden som varumärket 

väntas generera i bolagets nötter anses vara en lämpligare variant än att implementera 

varumärkesvärdet i balansräkningen. Ett annat alternativ som skulle kunna fungera som 

komplement till att balansera varumärken är att bolagen skapar nyckeltal som visar hur 

starkt varumärket är. 

4.4 Presentation av intervju med KPMG – Nina Faehlmann 

4.4.1 Varumärkets funktion och värdering i praktiken 

Respondenten påpekar att varumärken är en av de viktigaste tillgångarna för företagen. 

Varumärket värderas och aktiveras i redovisningen genom att ett bolag förvärvar ett 

annat. På senare tid har värdering av varumärken alltmer ökat på grund av IFRS 3. 

Respondenten menar att införandet av IFRS 3 har medfört en ökad transparens i 

redovisningen. Övervärden som uppstår i samband med förvärv skall identifieras och 

allokeras på ett antal tillgångsposter. Respondenten poängterar att dagens redovisning 

skiljer sig från hur det var innan IFRS 3 infördes, då allt övervärde enbart allokerades till 

goodwill. Vidare påpekar respondenten att allokeringen på olika tillgångsposter visar att 
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företagen sköter sin redovisning på ett bättre sätt än företag som allokerar hela övervärdet 

till goodwill. 

 

Varumärkesdefinitionen är enligt respondenten namn, ord, figurer eller symboler som 

används för att särskilja och identifiera ett företags varor eller tjänster. Enligt 

respondenten granskar värderingsspecialisterna den gjorda förvärvsanalysen vid stora 

företagstransaktioner. Varumärket skall även generera positiva kassaflöden. Vidare skall 

varumärket bidra till att företagen kan ta ut högre pris på varor och tjänster, och 

därigenom skapa bättre marginaler. Enligt respondenten så klarar sig företag med starka 

varumärken konkurrensen gentemot generiska varumärken i de tider som försäljningen 

svajar. Respondenten anser att anledningen till att företag investerar kraftigt i bland annat 

marknadsföring är för att stärka varumärket på marknaden. Syftet med marknadsföring av 

varumärket är förhoppning om att öka försäljningen gentemot generiska produkter. Trots 

att företag har en etablerad position på marknaden kräver varumärket mycket underhåll. 

 

Enligt respondenten finns det flertalet problem som är förknippade med värderingen av 

varumärken. Det främsta problemet som framhävs är att det är komplext att prognostisera 

kassaflöden som enbart härrör till varumärket. Respondenten menar att prognoser och 

antaganden gällande framtiden alltid innebär en viss osäkerhetsrisk. Ett annat problem 

som respondenten framhäver är att uppskatta värdet av uteblivna royaltybetalningar som 

sker genom att förvärva varumärken för att disponera varumärket på egen hand. 

Ytterligare problematik som framkommer vid värderingen är att nuvärdesdiskontera de 

framtida avkastningskrav som bolaget har rörande varumärket. Kostnaderna som enbart 

härrör till att stärka varumärkets värde kan vara svåra att ha kontroll över. 

 

Vidare poängterar respondenten att samtliga värderingar, oavsett om det är materiella 

eller immateriella, är förknippade värderingsproblem. Emellertid finns det en 

standardiserad metodik för att genomföra värderingen av varumärken på ett relativt 

tillförlitligt sätt. Respondenten menar att den standardiserade metodiken är mycket bra 

eftersom värderingen inte skiljer sig nämnvärt bolag emellan vilket leder till en ökad 

jämförbarhet. 

 

I praktiken är det värderingsspecialister som genomför värderingen. I värderingen skall 

revisorn kontrollera att det är en oberoende part som genomfört värderingen. Det kan 

enligt respondenten inte vara en revisor från KPMG som godkänner värderingen som är 

utförd från en värderingsspecialist från KPMG. Revisorn tar slutligen hjälp av den 

oberoende värderingsspecialisten för att säkerställa att värderingen är rimlig och 

tillförlitlig. 

4.4.2 Tillämpbara värderingsmodeller 

Enligt respondenten är relief of royaltymetoden den mest förekommande 

värderingsmetoden som KPMG tillämpar vid värdering. Metoden skiljer på att äga och 

därmed disponera varumärket på egen hand eller att betala licensavgifter i form av 

royalty till licensgivaren. Enligt respondenten anses det mest rättvisande värdet 

framkomma genom tillämpande av värderingsmodellen.  
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Vidare anger respondenten att den kostnadsbaserade metoden kan tillämpas i vissa fall. 

Värderingsmetoden grundar sig på vad det har kostat att bygga upp det aktuella 

varumärket genom bland annat marknadsföringskostnader. Respondenten menar att 

metoden kan tillämpas för bolag som befinner sig i en relativt tidig fas och som är under 

uppbyggnad. 

 

Respondenten anser att den marknadsbaserade metoden är svår att tillämpa. Då 

varumärken sällan säljs separat, utan enbart vid bolagsförvärv, är det svårt att fastställa 

ett värde bara för varumärket. Det kan även vara svårt att få access till historiska 

transaktioner som kan användas som underlag för liknande varumärken.  

 

Tillämpandet av olika värderingsmodeller bedömer respondenten ha betydande skillnader 

i det slutliga värdet. Skillnaderna har sin grund i att metoderna skiljer sig åt då det är 

olika parametrar som tas i beaktning. Vidare nämner respondenten att den 

kostnadsbaserade värderingsmetoden kan användas som avstämning mot relief of 

royaltymetoden för att säkerställa att det värde som kalkylerats inte är för lågt. 

 

För att genomföra en värdering som ger ett rättvist värde ställs det vissa krav på 

information som företagen måste lämna till värderingsspecialisterna. Enligt respondenten 

krävs information gällande den försäljning som sker under varumärket, framtidsutsikterna 

för varumärket, hur varumärket har utvecklats historiskt sett, marginalnivå, historiska 

marknadsföringskostnader samt information gällande royaltynivåer. Eftersom KPMG 

tillämpar relief of royaltymetoden menar respondenten att den parameter där störst fokus 

föreligger är den royalty som företagen betalar till licensgivaren. 

4.4.3 Redovisningsstandarder för varumärken 

Respondenten har ingen direkt uppfattning huruvida IAS lyckas ge tillräcklig vägledning 

i värderingsprocessen. Vidare påpekas att samtliga större bolag genomför värderingen på 

liknande sätt runtom i världen. Respondenten ställer sig dock tveksam till om det är 

praktiken som har utvecklats av sig självt eller om det finns nedskrivet i 

redovisningsstandarden.  

 

På grund av IASBs standardförändringar för ett antal år sedan skall immateriella 

tillgångar värderas till alltmer verkliga värden. Respondenten anser att värdering till 

verkliga värden ger en bättre bild av tillgångens värde än att genomföra årliga 

avskrivningar och därmed tilldela tillgången en ekonomisk livslängd. Det finns enligt 

respondenten en logik i att värdera till verkliga värden. Förvärv av stora och strategiska 

varumärken förväntas nyttjas över en lång period framöver. Respondenten ställer sig 

kritisk till att tilldela tillgången en ekonomisk livslängd och göra årliga avskrivningar. 

4.4.4 Balansering av internt genererade varumärken 

Respondenten menar att det är möjligt att känna ett värde för ett företags varumärke även 

om det inte har aktiverats i balansräkningen. Trots att företag inte tillåts att balansera 

internt genererade varumärken så framkommer det ofta i textform hur starkt deras 

varumärke är i de finansiella rapporterna. Respondenten tror även att företag som har 
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starka interna varumärken tycker det är tidsbesparande att slippa genomföra årliga 

nedskrivningsprövningar. 

 

Respondenten anser att det finns en viss orättvisa i att förvärvande bolag kan ta upp 

varumärken i balansräkningen medan företag som starkt satsar på att utveckla de internt 

genererade varumärkena inte tillåts göra detsamma. Å andra sidan påpekas att de 

förvärvande företagen allokerar varumärken bland annat för att enorma goodwillposter 

inte skall uppstå. Det förenklar nedskrivningsprövningar att pröva värden separat än att 

redovisa allt som goodwill. Dessutom tillfredsställs aktieanalytikernas och ägarnas krav 

på ett bättre sätt, då det specificeras vad de egentligen har betalat för. 

 

Om det skulle tillåtas att balansera internt genererade varumärken i framtiden så tror 

respondenten att det skulle krävas en starkt reglerad process. Det kommer då att ställas 

kraftiga krav på revisorn för att garantera att inte vilka värden som helst kan dyka upp i 

bolagens balansräkningar. Respondenten ställer sig kritisk till att tillåta balansering av 

internt genererade varumärken då det finns en uppfattning av varumärket trots att det inte 

redovisas i balansräkningen. 

 

4.5 Översiktlig modell utifrån empiriskt resultat 

Nedanstående tabell presenterar respondenternas svar på ett överskådligt och jämförbart 

sätt. Tabellen är strukturerad utifrån respondenterna från de olika revisionsbyråerna som 

varit delaktiga i studien. Uppdelningen har gjorts utifrån respondenternas syn på vilken 

värderingsmetod som är bäst lämpad att använda i praktiken. Vidare presenteras åsikter 

kring förvärvade varumärken, internt genererade varumärken och allmänna uppfattningar 

som hör till värderingsprocessen. 

 

Det går att utläsa att den inkomstbaserade metoden är den mest tillämpade av de 

tillfrågade respondenterna. Det finns dock skillnader i vilken ansats som tillämpas inom 

metoden. Vidare används andra värderingsmodeller som kontrollmoment för att jämföra 

det uppskattade värdet som beräknats för varumärkena. Det råder även skilda 

uppfattningar kring om internt genererade varumärken skall balanseras i de finansiella 

rapporterna eller inte. Det identifieras vidare att varumärken är svåra att bryta ut från 

goodwill, särskilja kassaflöden som härrör till varumärken och att uppskatta framtida 

avkastningskrav.  
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Figur 1 – Analysmodell av intervjuer 

 

4.6 Varumärkesvärdering i företagens finansiella rapporter 

I nedanstående del undersöks företags årsredovisningar. Det fokuseras på att redogöra hur 

stor andel av de totala tillgångarna som är immateriella tillgångar och hur mycket som 

har identifierats till varumärken respektive goodwill. Vidare i undersökningen riktas 

uppmärksamhet på att se om kriterier för varumärkesvärderingarna redogörs i 

årsredovisningarna. Det fokuseras därmed på att undersöka kvaliteten i redovisningen. 

Med kvalitet avses omfattningen av informationen av värdering och redovisning av 

varumärken som lämnas.  

 

I nedanstående tabell presenteras en sammanställning av hur bolagen allokerat de 

immateriella tillgångarna vid förvärv av andra företag. Siffrorna är hämtade från bolagens 

årsredovisningar för 2011. Varumärke och goodwill har identifierats och brutits ut från de 

immateriella tillgångarna. Den procentuella fördelningen anger hur stor del av de 

immateriella tillgångarna som utgörs av varumärken samt goodwill. Det går även att tyda 

hur stor andel av de totala tillgångarna som utgörs av immateriella tillgångar.  

 

Respondent Värderingsmodell Förvärvade varumärken Internt genererade 

varumärken 

Allmänna 

uppfattningar 

  

 

 

PwC 

Inkomstbaserade metod 

 

- Volym- &               

prispremieansatsen 

 

-Relief of royaltymetoden 

(kontrollmoment) 

Svårt att särskilja 

kassaflöden som hör till 

varumärken och separera 

från goodwill. 

 

Identifieringen kräver 

utförliga analyser.

  

Bör tillåtas att 

balanseras i 

redovisningen i 

framtiden. 

Starka varumärken 

genererar lägre risk. 

 

Bristande vägledning i 

IAS. 

 

 

 

 

Ernst & 

Young 

Marknadsbaserad metod Svårt att särskilja 

förvärvade varumärken 

från goodwill. 

 

Svårt att identifiera de 

kassaflöden som enbart hör 

till varumärket. 

Bör ej tillåtas i 

redovisningen. 

 

Presentera nyckeltal 

istället. 

Bristande vägledning i 

IAS. 

 

Varumärket påverkar 

bolagets fortlevnad. 

 

Svårt att bedöma om ett 

värde är korrekt 

beräknat. 

 

 

 

 

KPMG 

Inkomstbaserad metod 

 

-Relief of royaltymetoden 

 

 

Kostnadsbaserad 

(kontrollmoment) 

Svårt att prognostisera 

kassaflöden som enbart rör 

varumärket. 

 

Svårt att uppskatta värdet 

av uteblivna 

royaltybetalningar. 

 

Problematik kring 

diskontering av framtida 

avkastningskrav. 

Orättvist att förvärvade 

varumärken balanseras 

när interna inte tillåts 

att göra detsamma. 

 

Bör ej tillåtas att 

redovisas i 

balansräkningen. 

IFRS 3 har ökat 

transparens i 

redovisningen. 

 

Starka varumärken står 

sig bättre vid 

lågkonjunktur. 

 

Finns en bra 

standardiserad praxis 

för värdering. 
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* De företag som är markerade med asterisk redovisar varumärken sammanslaget med patenträttigheter. 

Figur 2 – Sammanställning av varumärken och goodwill från företagens balansräkningar. 

 

För att ytterligare undersöka hur varumärken är redovisade i de finansiella rapporterna 

granskas årsredovisningarna utifrån information som presenteras rörande värdering av 

varumärken. Det som ligger i fokus är att undersöka de eventuella upplysningar som 

lämnas till varumärkesposten för att därmed uppfatta hur transparenta företagen är i sina 

redogörelser utifrån nedanstående punkter: 

 Anges det hur, och i så fall vilken värderingsmodell som använts för att fastställa 

anskaffningsvärdet för varumärken? 

 

 Har en livslängd för varumärkena tilldelats? 

4.6.1 Hur har varumärkenas värde beräknats? 

Informationen från årsredovisningarna visar att Alfa Lavals varumärkesposter utgör 16,3 

% av företagets immateriella tillgångar. Allokeringen av övervärden som uppkommit vid 

förvärven har värderats till verkliga värden. I förvärvsanalysen går det att utläsa hur stor 

del av övervärdet som identifierats till varumärkets värde, och därmed utfaller det 

antagna anskaffningsvärdet för varumärkena vara det verkliga värdet. Även Atlas Copco, 

Husqvarna, MTG och SKF värderar sina varumärken till verkliga värden, vilket betraktas 

Företagsnamn Totala Varav imm. Andel varumärke av Andel goodwill av 

  tillgångar tillgångar imm. tillgångar imm. tillgångar 

Alfa Laval (msek) 34 503 13 045 2 130 9 543 

Andel i %   37,8 % 16,3 % 73,2 % 

Atlas Copco (msek) 75 109 15 352 1 981 9 952 

Andel i %   20,4 % 12,9 % 64,8 % 

Hakon Invest 

(msek) 10 060 1 744 967 687 

Andel i %   17,3 % 55,4 % 39,4 % 

Hexagon* (meur) 5 343,7 3 872,3 796,9 2 643,7 

Andel i %   72,5 % 20,6 % 68,3 % 

Husqvarna (msek) 29 103 9 985 2 974 6 029 

Andel i %   34,3 % 29,8 % 60,4 % 

Investor (msek) 213 607 34 369 4 844 24 619 

Andel i %   16,1 % 14,1 % 71,6 % 

MTG* (msek) 11 281 3 029 522 2 447 

Andel i %   26,9 % 17,2 % 80,8 % 

SCA (msek) 139 004 12 062 1 730 9 433 

Andel i %   8,7 % 14,3 % 78,2 % 

SKF* (msek) 59 374 10 157 1 534 5 992 

Andel i %   17,1 % 15,1 % 59,0 % 

Telia Sonera (msek) 253 881 91 915 98 76 850 

Andel i %   36,2 % 0,1 % 83,6 % 
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vara anskaffningsvärdet. Respektive företags varumärken utgör 12,9 %, 29,8 %, 17,2 % 

och 15,1 % av de totala immateriella tillgångarna. Det framgår även att utgifter för internt 

upparbetade varumärken kostnadsförs då de uppkommer. Hakon Invest, som är ett 

investmentbolag, innehar varumärken som utgör 55,4 % av de totala immateriella 

tillgångarna. Förvärvsanalys som redogörs för det senaste året redovisar historiska 

anskaffningsvärden för varumärken, däremot framgår inte hur anskaffningsvärdena 

beräknats.  

 

Hexagon med totalt 769,9 meur förvärvade varumärken fastställer värdet i 

förvärvsanalysen. Varumärkena har värderats genom att tillämpa den inkomstbaserade 

metoden. Beräkningen har därmed tagit hänsyn till framtida diskonterade kassaflöden 

som varumärket väntas generera. Investors 4 844 mkr i varumärken har värderats 

individuellt utifrån de verkliga värden som den förvärvade verksamheten väntas generera, 

och redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. SCAs 

anskaffningsvärden i varumärken på 1 730 mkr har fastställts genom att tillämpa den så 

kallade relief of royaltymetoden. Verkliga värden för immateriella tillgångar hos Telia 

Sonera har vid förvärvstidpunkten fastställts genom diskonterade och uppskattade 

royaltybetalningar. Telia Sonera har allokerat sammanlagt 0,1 % av de immateriella 

tillgångarna till varumärken, därmed 98 mkr. 

 

I Alfa Lavals årsredovisning går det inte att utläsa vilken värderingsmetod som använts 

för varumärken som förvärvats i verksamheten. Likaså har Atlas Copco, Hakon Invest, 

Husqvarna, MTG och SKF inte lämnat någon vidare information angående val av 

värderingsmodell. I företagen utgör varumärkesposten 12,9 % upp till 55,4 % av de totala 

redovisade immateriella tillgångarna. 

4.6.2 Har varumärkena tilldelats en ekonomisk livslängd? 

Samtliga presenterade tio företag utför nedskrivningsprövningar årligen på 

goodwillposterna. Värdet för varumärken prövas däremot för nedskrivning endast i de 

fall en livslängd inte kunnat fastställas. Upplysningar lämnas i varje fall angående 

eventuella nyttjandeperioder individuellt för varumärkena.  

 

Alfa Laval testar goodwill för nedskrivning medan varumärken har givits en livslängd på 

tio år. Därmed skrivs varumärken av genom en planenlig avskrivning. Atlas Copco har 

fördelat sina varumärken på bestämda och obestämda nyttjandeperioder. De varumärken 

som anses ha en obestämbar livslängd avser representera starka varumärken och prövas 

för nedskrivning minst en gång per år. Nedskrivningsprövningarna baseras på en 

granskning av återvinningsvärdet som i sin tur baseras på företagsledningens beräkningar 

och antaganden. Övriga varumärken följer en avskrivningsplan mellan fem till tio år. 

Även Hakon Invest har delat upp sina förvärvade varumärken, där de med obestämbar 

livslängd prövas för nedskrivning. Det går i årsredovisningen vidare att utläsa värdet för 

de olika varumärkena separat och det anses inte finnas indikationer på att användningen 

av varumärkena skall minska. Det görs även en notering till att de redovisade 

varumärkena, med obestämbar nyttjandeperiod, baseras på uppskattningar och 

antaganden, och därmed att det redovisade värdet kan skilja sig från det faktiska värdet. 

Hexagon har bestämt en livslängd på fem år på de varumärken som antas ha en bestämd 
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nyttjandeperiod. Telia Sonera har inga varumärken som testas för nedskrivning, utan en 

livslängd om maximalt tio år har tillämpats på respektive varumärke. Husqvarna har ett 

antal varumärken med en begränsad ekonomisk livslängd på tio år. Endast ett av de 

förvärvade varumärkena anses ha en obegränsad nyttjandeperiod och testas således för 

årlig nedskrivning. Investor och MTG testar samtliga varumärken för nedskrivning, då en 

livslängd inte kunnat fastställas i samband med den gjorda förvärvsanalysen. 

Nedskrivningsprövningarna baseras på beräknade nyttjandevärden där antaganden om 

framtida tillväxt och bruttomarginaler är viktiga parametrar. SCAs varumärken, som har 

en bestämd livslängd, skrivs av linjärt under tre till sju år. De varumärken vars livslängd 

är obestämd prövas för nedskrivning i grupp eller individuellt. SKF värderar varumärken 

på liknande sätt, däremot är avskrivningsperioden begränsad upp till elva år.  
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5 – Analys 
Kapitlet grundar sig på tolkning av den empiriska undersökningen. Analysen bygger på 

relevanta redovisningsteorier och resultatet från den empiriska undersökningen 

sammankopplas till den teoretiska referensramen. Utifrån analyskapitlet genereras 

studiens slutsatser, vilka presenteras i nästkommande kapitel.  

5.1 Problematik kring värdering och balansering av varumärken 

Den empiriska undersökningen och Kays (2006) forskning bevisar att varumärken är 

bland företagens viktigaste tillgångar. Problematiken ligger dock i hur tillgången skall 

värderas. Den ekonomiska effekten av varumärken är distinkt och är avgörande för 

företagens fortlevnad på marknaden. Det påpekas att genom disponering över starka och 

strategiska varumärken har företagen bättre förutsättningar för att klara av framtida 

konjunkturnedgångar. Trots att företag har etablerat sig på marknaden krävs det att 

varumärket underhålls ständigt. Investeringar i exempelvis marknadsföring i syfte med 

att stärka varumärkets värde har därmed blivit vitalt. Kostnaderna för att stärka 

varumärket tillåts inte att balanseras i redovisningen som en tillgång utan skall direkt 

kostnadsföras mot eget kapital. Det framkommer i den empiriska undersökningen att 

immateriella tillgångar inte behandlas på samma sätt i redovisningen som materiella 

tillgångar. Wyatt och Ademethy (2008) förklarar att skillnaderna i hur tillgångarna 

behandlas leder till redovisningsgap. Investeringar i immateriella tillgångar såsom 

varumärken speglas inte på samma sätt som materiella investeringar i redovisningen. 

Varumärkets värde blir följaktligen endast synligt i balansräkningen i samband med 

bolagsförvärv. 

 

I samband med bolagsförvärv framkommer det i den empiriska undersökningen att 

immateriella tillgångar kan vara svåra att värdera och särskilja från goodwill. 

Problematiken berörs även i Seetharaman, Nadzir och Gunalans (2001) studie.  

Varumärket är en immateriell tillgång som kan säljas och disponeras mellan olika parter. 

Problematiken kring värderingen av varumärken i samband med förvärv kan relateras till 

identifieringsproblemet samt att fastställa ett tillförlitligt värde. Avsaknaden av en aktiv 

marknad för varumärken försvårar värderingen då det inte finns några marknadsbaserade 

värden att utgå ifrån. Samtliga respondenter påpekar komplexiteten i att bryta ut de 

kassaflöden som är hänförliga till varumärket från goodwill med en hundraprocentig 

säkerhet. Genom prognoser av kassaflöden som är relaterade till varumärket och som 

berör framtida eventuella händelser skapas alltid en viss osäkerhet kring de antaganden 

som gjorts. Det är även komplext att fastställa värdet av uteblivna royaltybetalningar 

genom att företagen själv disponerar över varumärket, snarare än att betala royalty till 

licensgivaren. Vidare framhävs kontrollproblemet i den empiriska undersökningen, vilket 

också stärks av Zéghal & Maalouls (2011) studie. Problemen med kontroll kan relateras 

till svårigheten med att säkerställa att varumärkets värde är korrekt värderat samt att det 

skall kunna bidra till framtida positiva kassaflöden.    

 

IFRS standardförändring från 2005 har enligt den empiriska undersökningen ökat 

transparensen inom redovisningen genom att företagen inte enbart redovisar hela 

övervärdet som en gigantisk goodwillpost. Innan standarden infördes klassificerades hela 
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övervärdet enbart som goodwill. Genom att allokera övervärdet på identifierbara poster 

kan aktieägare således få en bättre bild av hur företaget har investerat deras kapital. 

Respondenten från PwC poängterade att det är vitalt att kunna följa de resonemang som 

förts genom varumärkets värderingsprocess. Vid bolagsförvärv har det förvärvande 

bolaget en uppfattning om hur mycket varumärket är värt och förvärvade bolaget kan ha 

en totalt annan uppfattning. Både förvärvade och förvärvande bolag skall kunna följa hur 

varumärkets värde har beräknats samt vad värdet representerar. Investerare i bolagen 

skall även kunna följa vad varumärkets värde baseras på. Utifrån granskningen av 

årsredovisningar framkommer det att det inte går att följa värderingsprocessen på ett 

tillfredsställande sätt. Redovisningen blir således inte transparent och årsredovisningen 

kommunicerar inte önskvärt beslutsunderlag till investerare. Forbes (2008) styrker 

resonemanget att IFRS har vissa medförda brister när det gäller hantering av förvärvade 

immateriella tillgångar. Trots att standarden följs till fullo så genereras en inkorrekt och 

missvisande bild till företagets intressenter.  

 

Den empiriska undersökningen visar att internationella redovisningsstandarder, som 

behandlar värdering av immateriella tillgångar, inte lyckas ge någon konkret vägledning 

för hur värderingen skall genomföras. Det kan kopplas till att avsaknaden av vägledande 

redovisningsstandarder har medfört att en standardiserad värderingspraxis av varumärken 

har utvecklats. Genom initiativ från Tyskland togs en gemensam vägledning fram i form 

av en ISO-standard, vilken i stor utsträckning baserades på befintlig praxis. Anledningen 

till standarden var att det förekom skillnader i praktiken vilket försvårade jämförbarheten 

bolag emellan. Genom en gemensam värderingsstandard kan en enhetlig bild av 

redovisningen uppnås på ett bättre sätt. 

5.2 Redovisning av varumärken kopplat till redovisningsteorier 

Det går att relatera redovisning och värdering av varumärken till befintliga 

redovisningsteorier. Existerande internationella redovisningsstandarder har sin grund i 

såväl enhetsteorin som ägarteorin då deras standarder är principbaserade. Enligt 

ägarteorin anses det att tillgångarna i bolaget tillhör ägarna och det egna kapitalet 

redovisar ägarnas rikedom. Bolagets tillgångar väntas generera intäkter vilket leder till att 

det egna kapitalet ökas. Då internt genererade varumärken inte tillåts att erkännas skall de 

kostnadsföras i den mån de uppkommer, vilket anses minska ägandeskapet enligt 

ägarteorin. Bolagens varumärken är därmed en tillgång som förväntas skapa framtida 

ekonomiska kassaflöden. Målet med redovisningen blir i sammanhanget bristfällig då 

ägarnas förmögenhet inte går att fastställa, då samtliga utgifter som härrör till de egna 

upparbetade varumärkena kostnadsförs direkt. Å andra sidan har IFRS 3 medfört att 

transparensen i redovisningen har ökat genom allokering av de övervärden som går att 

identifiera. Aktieägarna kan genom ökningen av transparensen på ett bättre sätt följa hur 

deras kapital har investerats. Det kan däremot tolkas att övervärden som uppstår vid 

förvärv skapar en motsättning mot ägarteorin. Eftersom fokus ligger på ägarnas intressen 

är det inte förenligt att investera i övervärden då ägarna vill minimera kostnader som 

resulterar i att ägandet, det vill säga de likvida medlen i företaget, minskar. Ägarteorin 

har således en begränsad referensram för att kunna erkänna, värdera och presentera 

varumärken som tillgång i de finansiella rapporterna.  
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Enligt enhetsteorin skall varje tillgång identifieras och redovisas oavsett om tillgången är 

materiell eller immateriell. Då det med stöd av empirin och studien av Seetharaman, 

Nadzir & Gunalan (2001) påvisas att varumärken är unika för varje bolag bör de därmed i 

enlighet med enhetsteorin inkluderas i redovisningen. Enhetsteorin förespråkar substans 

över form vilket innebär att allt som har ekonomisk effekt skall erkännas, värderas, 

klassificeras och presenteras i företagens finansiella rapporter. Hayes och Baker (2004) 

framför att de finansiella rapporterna skall återspegla bolagens finansiella verklighet 

framför den rättsliga formen. Rapporterna skall således tillhandahålla information om 

företagens resursutnyttjande av tillgångarna för att kunna generera intäkter i framtiden. 

Enhetsteorin fokuserar på företagens tillgångar och förespråkar att balansräkningen skall 

redogöra ett direkt uttalat värde för bolaget. Då gällande internationella 

redovisningsstandarder inte tillåter att balansera internt genererade varumärken stödjer 

standarderna inte enhetsteorins grundtanke. Då det är bevisat att varumärken har 

värdeskapande effekter för bolagen är det tydligt att en korrekt bild av balansräkningen 

inte går att erhålla. 

Vid bolagsförvärv utgör just varumärken en betydande del av köpeskillingen trots att de 

inte redovisas i balansräkningen. I den empiriska undersökningen framkommer det att när 

bolaget Vin & Sprit förvärvades var det egna kapitalet endast en bråkdel av det slutliga 

och verkliga värdet för företaget. Orsaken till överpriset var bland annat att Vin & Sprit 

inte tilläts att balansera de egna varumärkena i redovisningen. Det är tydligt att det strider 

mot enhetsteorin ur flertalet aspekter. Investeringar i varumärken görs för att skapa 

framtida intäkter och vinster och bör därmed redovisas för enheten. Enheten har sin egen 

identitet, och varumärken likaså. Standardsättarna utvecklar sina standarder med 

principer i åtanke, dock kan relationen mellan principer och standarder ifrågasättas då det 

finns motsägelse dem sinsemellan.  

5.3 Tillämpbara värderingsmodeller 

Varumärken skall följaktligen värderas i samband med bolagsförvärv och skall behandlas 

som övriga förvärvade immateriella tillgångar. Då andelen företagsförvärv under senare 

tid har ökat är det vitalt att genomföra en korrekt värdering med hjälp av rådande 

standarder. Tanken har varit att immateriella tillgångar skall behandlas på samma sätt 

som materiella tillgångar i företagens finansiella rapporter. Det har visat sig vara svårt då 

värden för immateriella tillgångar är komplicerade att fastställa. Det kan därmed tolkas 

att IAS inte kunnat skapa standarder som stödjer värderingen i tillräcklig utsträckning, 

vilket samtliga respondenter i studien bekräftar. Immateriella tillgångar och materiella 

tillgångar behandlas därmed inte på samma sätt.  

 

Anskaffningsvärdet för immateriella tillgångar skall, enligt IAS och IFRS bestämmelser, 

kunna beräknas på ett tillförlitligt sätt för att kunna aktiveras i de finansiella rapporterna. 

Eftersom det finns en faktisk köpare vid ett genomfört förvärv anses 

sannolikhetskriterierna då vara uppfyllda. Varumärkesposten och de övriga förvärvade 

immateriella tillgångarna antas återspegla de verkliga värdena vid förvärvstidpunkten. 

Vid fastställandet av värdet vid förvärvet ställs det krav från IAS att metoderna som 

används återspeglar tillgången på ett korrekt sätt i redovisningen beroende på vilken 

bransch den tillhör.  
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Metoderna som IAS förespråkar är bland annat att diskontera de framtida nettotillgångar 

som hör till varumärket samt att uppskatta kostnader som undviks genom att äga 

varumärket. IAS ger förklaring till vilka värderingsmodeller som kan tillämpas vid 

värdering av förvärvade varumärken. Däremot finns det tolkningsutrymme i standarden 

då värderingsmetoderna inte klargörs på ett djupgående sätt. Studiens respondenter 

påpekar även dilemmat med att IAS inte ger en tillräcklig vägledning vid värderingen, 

vilket leder till att jämförbarheten i den finansiella rapporteringen försämras. För att 

möjliggöra en ökning i jämförbarheten mellan företag har externa parter tagit initiativ för 

att skapa en vägledande standard som förklarar de värderingsmodeller som är godkända 

enligt IAS-regelverket.    

 

Det har i studien framkommit att det huvudsakligen finns tre olika värderingsmodeller för 

att fastställa ett värde på varumärken. Metoderna är kostnadsbaserade, inkomstbaserade 

och marknadsbaserade. Enligt det empiriska resultatet har metoderna för- respektive 

nackdelar och är inte möjliga att tillämpa vid samtliga situationer. Beroende på vilken 

branschtillhörighet och bakgrund som det förvärvade företaget infinner sig i har valet av 

värderingsmetod en stor inverkan på det slutliga värdet. Salinas (2009) påpekar på 

liknande sätt att modellerna som är tillämpbara används beroende på företagens situation 

och syfte med värderingen. 

 

Resultatet från den empiriska undersökningen visar även att modellerna som tillämpas i 

samband med värdering av varumärken baseras på olika parametrar som påverkar och 

härrör till varumärket. Då modellerna grundar sig på olika synsätt genereras därmed inte 

samma värde vid beräkningarna. Variationerna modellerna emellan leder till att 

jämförbarhetsprincipen kan ifrågasättas. Det är av stor vikt att kontrollera förarbetet för 

att säkerställa att ett rättvist värde har beräknats med de mest lämpliga metoderna för 

företagets position. Den empiriska undersökningen visar även att det inte är val av metod 

som är avgörande utan att det är antaganden och resonemang som görs i samband med 

värderingen som utgör kärnan i värderingen. De olika antaganden som görs kan resultera 

i olika värden för samma varumärke. Subjektivitet har därmed en stor inverkan på det 

beräknade värdet. Även Cravens och Guildings (1999) studie styrker att 

värderingsprocessen av varumärken är behäftade med viss grad av uppskattningar och 

subjektivitet. 

 

Värderingsmodellerna som används kalkylerar enbart ut ett teoretisk värde för vad 

varumärket förväntas kunna vara värt. Det teoretiska värdet är nödvändigtvis inte det 

verkliga värdet eftersom det inte finns någon uttalad köpare som är villig att betala 

motsvarande teoretiska belopp. Respondenten från Ernst & Young poängterade att en 

faktisk transaktion endast kan avgöra vad ett varumärke rätteligen är värt. Metoden som 

kan relateras till detta är därmed den marknadsbaserade metoden. Dock framkommer det 

även att metoden inte kan tillämpas för samtliga bolag. Valet av värderingsmetod skall 

baseras på företagets branschtillhörighet samt förvärvets omfattning. Det framkommer att 

fokus ligger på att kunna avgöra vilken metod som är bäst lämpad och därmed ger det 

mest rättvisande värdet   
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Respondenterna från PwC och KPMG påpekar däremot att den marknadsvärdesbaserade 

metoden i princip inte går att tillämpa i praktiken, då det saknas en aktiv marknad för 

handel av varumärken. Det anses även att varje varumärke är unikt och transaktioner som 

genomförts för liknande varumärken inte nödvändigtvis ger underlag för värdering. För 

att kunna tillämpa den marknadsbaserade metoden påpekar Salinas (2009) och 

Haxthausen (2009) att tillgången som skall värderas inte är unik, därmed är inte metoden 

att föredra vid värdering av varumärken. 

 

Enligt respondenten från PwC är den mest lämpliga metoden för värdering av 

varumärken den inkomstbaserade. Metoden beaktar de framtida ekonomiska fördelar som 

varumärket kan tänkas generera, vilket även framhävs av Salinas (2009). Det finns olika 

sätt att bedöma de ekonomiska fördelar som varumärket medför. Volym- och 

prispremiemetoden är enligt PwC de mest användbara metoderna att tillämpa vid 

värdering av varumärken. Relief of royaltymetoden kan tillämpas som kontrollmoment 

vid värderingen för att säkerställa att de kalkylerade värdena inte särskiljer sig nämnvärt 

åt. Respondenten från PwC nämner även att relief of royaltymetoden har vissa medförda 

svagheter. Eftersom royalty är en överenskommelse av vinstdelning mellan licenstagare 

och licensgivare kan det emellanåt finnas tendenser på att varumärkets värde 

underskattas. Anderson (2004) påvisar på liknande sätt att fastställandet av licensavgifter 

kan vara svåra att förutspå då immateriella tillgångar kan sakna tredjeparts licensavtal. 

Respondenten från KPMG delar PwCs åsikt gällande att den inkomstbaserade metoden är 

den värderingsmetod som är mest lämplig att tillämpa. Däremot förespråkar KPMG ett 

tillämpande av ansatsen relief of royalty. Den parameter som därmed ligger i fokus är den 

royaltyavgift som företagen betalar till licensgivaren. Svårigheten påpekas vara att 

uppskatta värdet av uteblivna royaltybetalningar som företagen undviker genom att 

disponera varumärket själv istället för att betala en form av royaltyavgift till 

licensgivaren. I jämförelse med Ernst & Youngs respondent så påpekar alltså PwCs och 

KPMGs respondenter att den inkomstbaserade metoden är att föredra. Det kan dock 

tolkas som att Ernst & Youngs respondent förespråkar en liknande värdering då en aktiv 

marknad för handel av varumärken inte finns.  

 

Resultaten från emprin påvisar att den kostnadsbaserade värderingsmetoden inte är 

tillämpbar för andra företag än nystartade och som är under uppbyggnad. Enligt 

Seetharaman, Nadzir och Gunalan (2001) är metoden den mest konservativa och beaktar 

inte framtiden. Istället tillbakablickar metoden på faktiska kostnader som är hänförliga till 

att stärka varumärket. Samtliga respondenter i studien ställer sig kritiska till att enbart 

tillämpa kostnadsbaserad värdering, eftersom en stor del av kostnaderna oftast kan 

motiveras till att stärka varumärket på ett eller annat sätt. Även Haxthausen (2009) 

styrker påståendet om att kostnaderna som härrör till varumärket inte kan beräknas på ett 

tillförlitligt sätt. Skulle samtliga kostnader beaktas vid värdering skulle varumärkets 

värde kunna bli missvisande. Däremot visar den empiriska undersökningen att metoden 

kan användas som kontrollmoment till den inkomstbaserade ansatsen relief of royalty. 

Genom att kontrollera värdet med hjälp av den kostnadsbaserade metoden kan det 

säkerställas att det kalkylerade värdet inte är missvisande. 
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Det finns en delad mening kring vilka metoder som är mest lämpliga att tillämpa. 

Respondenten från PwC anser att två värderingsansatser inom den inkomstbaserade 

metoden är mest lämplig medan respondenten från KPMG jämför den inkomstbaserade 

metoden med den kostnadsbaserade. Ernst & Youngs respondent förespråkar 

tillämpandet av den marknadsbaserade värderingsmetoden i de fall det finns transaktioner 

av liknande varumärken till hands. Enligt Anderson (2004) är relief of royaltymetoden 

den mest använda ansatsen inom den inkomstbaserade metoden.  

5.4 Redovisningsstandarder och principer gällande varumärken 

Det framgår att internt genererade och förvärvade varumärken inte behandlas på samma 

sätt i redovisningen enligt IASBs redovisningsstandarder. Internt genererade varumärken 

anses inte kunna beräknas på ett tillräckligt tillförlitligt sätt för att balanseras i de 

finansiella rapporterna. Även Tellington (1998) framför IASBs syn om att internt 

upparbetade varumärken inte är tillförlitliga nog för att inkluderas i de finansiella 

rapporterna.  Däremot anses det av IASB att förvärvade varumärken är tillräckligt 

tillförlitliga för att balanseras, då det finns en köpare och därmed ett anskaffningsvärde 

som kunnat fastställas. Genom den empiriska undersökningen kan det tolkas som att 

bolag kan ha skilda uppfattningar om vad varumärket egentligen är värt. Ett varumärkes 

värde vid förvärv behöver därför inte vara mer tillförlitligt än interna varumärken då det i 

stor utsträckning baseras på värderingsmodeller där värdet representerar bolagets 

subjektiva antaganden om framtiden. Samma modeller skulle i praktiken kunna tillämpas 

för internt genererade varumärken. Det som är utmärkande för förvärvade varumärken är 

att det beräknade teoretiska värdet har betalats av en köpare och således har ett faktiskt 

anskaffningsvärde kunnat fastställas.  

 

Det förvärvade varumärket antas enligt IAS och IFRS spegla det verkliga värdet vid 

förvärvstidpunkten och baseras på marknadens förväntningar. Redovisningsstandarderna 

förespråkar värdering av immateriella tillgångar till verkliga värden. Det framkommer i 

den empiriska undersökningen att samtliga respondenter anser att rådande 

redovisningsstandarder brister i sin vägledning i hur värdering till verkliga värden av 

varumärken skall genomföras. Även Seetharaman, Nadzir och Gunalan (2001) påpekar 

att det finns en begränsad vägledning och förståelse för hur värderingen skall 

genomföras. Värdering till verkliga värden kan därmed anta olika värden. Det kan tolkas 

att den bristande vägledningen medför skillnader i praktiken bolag emellan, vilket också 

Salinas (2009) poängterar. Praktiken som tillämpas vid varumärkesvärdering har 

utvecklats efter initiativ från externa parter. Modellerna som är tillämpliga för värdering 

har formats då standardsättarna inte lyckats sammanföra standarder med praktiken. 

Resultatet från empirin styrker att de olika värderingsmodellerna bygger på olika 

parametrar vilket resulterar i olika värden för samma varumärke. Variationer i modellerna 

leder även till att praktiken skiljer sig mellan företag. 

 

Respondenterna i det empiriska undersökningen är eniga om att varumärken är bland 

företagens viktigaste och värdeskapande tillgångar, vilket även styrks av Zéghal och 

Maalouls (2011) studie. Enligt IAS 1 skall de finansiella rapporterna som bolagen 

publicerar ge en rättvisande bild av den finansiella ställningen, framtida kassaflöden samt 

resultat. Starka varumärken är korrelerade till framtida positiva kassaflöden, och enligt 
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respondenterna i studien är det varumärket som bygger affären. IAS förespråkar att allt 

som har ekonomisk effekt för bolaget skall redovisas. Det skapar en paradox mellan IAS 

standarderna då interna varumärken inte tillåts att redovisas även då det är säkerställt att 

varumärket kommer att inbringa framtida positiva kassaflöden. Respondenterna från PwC 

och Ernst & Young definierar begreppet varumärke sammantaget som en värdeskapande 

och stabiliserande symbol för företagen. IASBs definition av varumärke inkluderar inte 

varumärkets värdeskapande funktion. Definitionen återspeglar mer en egendom snarare 

än en tillgång vilket kan tolkas vara fel i redovisningssammanhang. En tillgång antas 

generera framtida ekonomiska fördelar medan en egendom i företaget inte nödvändigtvis 

behöver vara värdeskapande.  

 

IASBs standarder bygger framförallt på redovisningsprinciper som i sin tur har sin grund 

i enhetsteorin. Standarderna skall formas efter principer, dock kan det tolkas som att 

varumärken inte behandlas efter föreskrivna principer. I intervjuerna med 

värderingsspecialisterna framkommer att varumärken är en väsentlig post inom 

redovisningen då ekonomiska fördelar uppenbarligen föreligger. Enligt 

väsentlighetsprincipen bör det således separat redovisas. Varumärken skall kunna 

särskiljas från goodwill vilket dock har visat sig vara komplext i praktiken. Anledningen 

till att goodwill utgör en stor andel av övervärdet i de granskade årsredovisningarna kan 

tolkas bero på svårigheten med att identifiera varumärket och förknippade synergier med 

rådande standarder.  

 

Samtliga respondenterna relaterar varumärket till bolagets fortlevnad. Starka varumärken 

minimerar bolagets risker på marknaden och bidrar även till att öka möjligheterna till att 

klara konjunktursvängningar på ett bättre sätt. Varumärken skapar identitet på marknaden 

vilket i sin tur stabiliserar företagen. Fortlevnadsprincipen kan kopplas till resultatet i 

empirin. Varumärken reducerar uppenbarligen risker och anses öka möjligheterna till att 

driva vidare verksamheten. Det kan tolkas som att IAS redovisningsstandarder för 

varumärken även i detta avseende strider mot principerna. Redovisningsprinciperna som 

IASB grundar sina standarder på förklarar hur varumärken bör behandlas i redovisningen. 

Emellertid har standarderna som rör varumärken inte sin grund i redovisningsprinciperna. 

Investeringar i varumärken som reducerar risker bör därmed särredovisas och presenteras 

i de finansiella rapporterna. 

 

IASB beskriver att redovisningen skall präglas av vissa kvalitativa egenskaper. 

Finansiella rapporter skall tillhandahålla relevant, tillförlitlig och jämförbar information 

gällande redovisningen. Det framkommer i studien att varumärken är en relevant tillgång 

för företagen och är en viktig komponent för att kunna genomföra bedömningar av 

bolagets framtida ekonomiska möjligheter. Respondenterna från KPMG och Ernst & 

Young anser att varumärkets värde existerar trots att det inte redovisas i balansräkningen. 

Även om varumärket inte redovisas i balansräkningen är det möjligt att fatta beslut 

rörande bolagets framtida ekonomiska möjligheter. Åsikterna strider mot respondenten 

från PwC. Relevansen i redovisningen anses vara bristfällig då interna varumärken inte 

presenteras. En rättvisande bild av företagets värde kan således inte uppnås. 
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Motsättningen mellan relevans och tillförlitlighet är enligt IAS anledningen till att internt 

genererade varumärken inte tillåts balanseras. En avvägning mellan de kvalitativa 

egenskaperna bör därmed beaktas. I varumärkets avseende är det svårt att uppnå båda 

egenskaperna. Det råder skilda meningar i respondenternas åsikter gällande vilken av 

ovanstående egenskaper som väger tyngst. I Stolowy och Cazavans (2001) studie 

framförs argument om att bristen i tillförlitligheten i varumärkesvärdering inte utgör ett 

hinder för att sätta relevansen i första hand. Kapital som investerats i varumärken är 

relevant för beslutsfattning. Den empiriska undersökningen visar ändå att tillförlitligheten 

anses vara den egenskap som väger tyngst.  

 

Den kvalitativa egenskapen jämförbarhet skall möjliggöra att företagens redovisning kan 

jämföras. Det krävs att värderingsprinciper och presentationstekniker redovisas och 

upplyses i de finansiella rapporterna. I studiens granskade årsredovisningar har merparten 

av företagen inte redovisat hur värderingen av redovisade varumärken har gått till på ett 

likformigt sätt, vilket försvårar jämförbarheten. Problem med jämförbarheten bolag 

emellan uppstår även när förvärvade och internt genererade varumärken behandlas på 

olika sätt inom redovisningen. Företag som investerat kraftigt i att stärka det interna 

varumärket tillåts endast att kostnadsföra investeringen medan företag som fortlever 

genom att förvärva varumärken tillåts att ta upp det som en tillgång.  

5.5 Klassificering av varumärken – internt och externt genererat 

Varumärken delas upp och klassificeras som internt genererade och externt förvärvade. 

Redovisningsmässigt behandlas de klassificerade varumärkena inte på samma sätt. I den 

empiriska undersökningen framkommer det att det finns delade åsikter huruvida internt 

genererade varumärken borde tillåtas att balanseras i redovisningen i framtiden.  

Respondenten från PwC anser att immateriella tillgångar har blivit alltmer betydelsefulla 

i den moderna redovisningen och skiljer sig från den traditionella där materiella tillgångar 

utgjorde den största delen av företagens tillgångar. Det anses att en rättvisande bild inte 

kan uppnås genom att skilja på internt genererade och externt förvärvade varumärken då 

båda typer av varumärken är kapabla till att skapa ekonomiska fördelar. Tellington 

(1998) lyfter fram samma problematik och anser att internt genererade varumärken borde 

redovisas i balansräkningen. Den inkonsekventa behandlingen av varumärken leder till 

att redovisningen blir ohållbar och inte presenterar relevant data som ligger till grund för 

beslutsfattning.  

 

Respondenterna från KPMG och Ernst & Young delar inte samma åsikter gällande 

balansering av de internt genererade varumärkena. Ett tillräckligt säkert värde anses inte 

kunna beräknas och det skulle krävas omfattande standardregleringar för att möjliggöra 

balansering i den framtida redovisningen. I studien som Cravens och Guilding (1999) 

gjort uppvisas samma åsikter om att ett tillförlitligt värde är svårt att uppnå. De 

varierande värderingsmetoderna som existerar skulle skapa alltför stort 

tolkningsutrymme. Respondenterna från KPMG och Ernst & Young poängterar även att 

det skulle vara svårt att kontrollera vad värdet i balansräkningen representerar samtidigt 

som det skulle medföra att fokus på den faktiska affärsrörelsen minskas. Trots att det att 

framförs att det kan vara orättvist att förvärvande bolag tillåts att redovisa varumärken, 

medan företag som investerar i att stärka de interna varumärkena inte ges samma 
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möjligheter, anser respondenterna från KPMG och Ernst & Young att det ändå inte borde 

balanseras. Att skilja på klassificeringen av varumärken möjliggör att enorma 

goodwillposter undviks genom att allokera övervärden på identifierbara immateriella 

poster.  

 

IASBs redovisningsstandarder stödjer inte internt genererade varumärken. Däremot kan 

ett teoretiskt värde kalkyleras genom att tillämpa de godkända värderingsmodellerna. 

Erkännandekriterierna i standarderna för interna varumärken anses vara alltför 

begränsade. Endast förvärvade varumärken värderas med de godkända modellerna.  

5.6 Värderingsprocessen i praktiken 

Vid värdering av varumärken krävs specialisthjälp från externa parter i form av 

oberoende värderingsexperter. Det framkommer i empirin att förvärvsanalysen är bland 

det viktigaste att undersöka. Genom förvärvsanalysen framkommer bland annat hur 

övervärdet allokerats till varumärkesposten. Det som granskas är hur tillförlitligt och 

rimligt det kalkylerade värdet är utifrån tillämpad värderingsmodell. Värderingsmodellen 

som tillämpats kontrolleras så att det beräknade värdet inte utgörs av orimliga parametrar. 

Framtida kalkylerade intäkter, kostnader samt ränteantaganden är särskilda parametrar 

som granskas. För att kunna göra en så korrekt värdering som möjligt ställs det vissa krav 

på företagen. Det ställs bland annat krav på informationssamling rörande försäljning som 

sker under varumärket, hur varumärket utvecklats genom tiden, framtidsutsikter, 

marginalnivåer, marknadsföringskostnader och royaltynivåer. Det går att tyda att val av 

värderingsmodell ställer olika krav på vilken information som är nödvändig och 

användbar. Tillämpandet av den kostnadsbaserade metoden bör ha fokus på historiska 

marknadsföringskostnader. Den inkomstbaserade metoden kan förväntas lägga större vikt 

på framtida försäljningsutveckling och hur framtidsutsikterna för varumärket ser ut. Den 

marknadsbaserade värderingsmetoden däremot bör beakta historiska transaktioner av 

tidigare företagsförvärv.  

 

Varumärken som uppfyller kraven på definitionen av en immateriell tillgång enligt 

IASBs bestämmelser skall särskiljas från goodwill och därefter värderas till verkliga 

värden. Erkännandet som immateriell tillgång beskriver Stolowy och Cazavan (2001) 

beror på överensstämmelsen med definitionen som framkommer i IAS 38. Den empiriska 

undersökningen påvisar att värdering till verkliga värden ger en bättre och mer rättvis 

bild av företagens redovisning. Den ekonomiska livslängden för varumärken kan variera 

mellan olika företag. Enligt den traditionella redovisningen tilldelades tillgångar en 

ekonomisk livslängd och skrevs systematiskt av under en förutbestämd tidsplan. Rådande 

standarder tillåter numera företag att tilldela immateriella tillgångar obestämd livslängd. 

Respondenterna i den empiriska undersökningen är eniga om att varumärken inte tappar  

värde historiskt sett. Istället är det andra faktorer som spelar en större roll. En minskning 

av ett varumärkes värde sker bland annat vid betydande händelser som påverkar bolagets 

möjligheter att fortleva. Därmed anses årliga nedskrivningsprövningar presentera en 

bättre bild av varumärkets faktiska värde. Varumärken kan även förvärvas av strategiska 

skäl för att kunna nyttjas över en obestämd period vilket inte uppnås genom att göra 

planenliga avskrivningar. Då IASBs förändringar från 2005 inte har funnits under någon 
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längre period skall det bli intressant att följa hur länge företagen kan motivera den 

ekonomiska livslängd som varumärket väntas generera. 

 

Det framkommer att värdering till verkliga värden ger en mer rättvisande och korrekt bild 

av redovisningen. Genom den empiriska undersökningen framkommer det även att IASB 

brister i vägledningen för hur olika värderingsmodeller skall tillämpas vid värderingen.  

 

De årsredovisningar från företag som granskats studien tillämpar IASBs standarder och 

rekommendationer för redovisning av varumärken. Således värderas det till verkliga 

värden vilket antas vara anskaffningsvärdet. Anskaffningsvärdet av varumärken har 

fastställts genom de olika värderingsmodellerna i förvärvsanalysen. Dock är 

transparensen överlag väldigt låg då majoriteten av företagen i studien inte anger hur eller 

på vilket sätt värdet beräknats. De företag som angivit vilken värderingsmetod som 

använts för att fastställa värdet har huvudsakligen använt sig av den inkomstbaserade 

metodens ansatser. Relief of royalty är den dominerande ansatsen inom den 

inkomstbaserade metoden.  

 

Upplysningar rörande varumärken och värdering varierar företag emellan.  

Kassagenererande enheter som härrör till varumärket framkommer inte frekvent. Enligt 

respondenterna ligger det komplexa bland annat i att identifiera kassagenererande 

enheter. Det kan tolkas som att företag som inte lämnar någon vidare information inte 

lyckats identifiera de kassagenererande enheterna på ett tillfredsställande sätt. Det kan 

också tolkas till att företagen inte vill lämna mer information än vad som är nödvändigt 

kring de kassagenererande enheterna. Det existerar således stora skillnader i praktiken 

gällande andelen utlämnad information kring förvärv av varumärken och de 

kassagenererande enheterna. Det föreligger inget direkt samband mellan hur stor andel 

varumärket utgör av de totala immateriella tillgångarna och hur mycket information som 

lämnats kring förvärven.  

 

I enlighet med de upplysningskrav som finns i IAS 38 motiverar företagen de förvärvade 

varumärkenas förväntade ekonomiska livslängd. Antaganden huruvida den ekonomiska 

livslängden är obestämbar eller inte framgår i samtliga granskade årsredovisningar. 

Däremot varierar praktiken och livslängden på varumärkena. Den förutbestämda 

ekonomiska livslängden varierar alltifrån tre till elva år. De företag som inte kunnat 

tilldela en ekonomisk livslängd på varumärkena testar istället dem årligen för 

nedskrivning i enlighet med IAS 36. Värderingarna baseras därmed på företagens 

antaganden om framtiden. Tilldelade avskrivningsplaner och nedskrivningsprövningarna 

kan motiveras utifrån företagens subjektiva prognoser.  

 

Det kan tyckas vara anmärkningsvärt att goodwillposterna fortfarande är dominerande 

bland de immateriella tillgångarna. Varumärkena utgör i vissa företag en relativt 

betydelselös post sett till andelen av de totala immateriella tillgångarna, vilket kan 

härledas till problematiken kring identifieringen. Syftet med IASBs standardregleringar 

från 2005 var enligt respondenterna och IFRS 3 att öka transparensen inom 

redovisningen. Den empiriska granskningen av årsredovisningar påvisar att transparensen 
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inom redovisningen överlag är låg. Därmed kan det ifrågasättas huruvida IASB har 

lyckats att implementera standarden i praktiken. 

 

5.7 Analysmodell av undersökta bolag 

 

 Figur 3 – Analysmodell av årsredovisningarna. 

 

I ovanstående tabell har en sammanställande analys gjorts. På ett överskådligt sätt 

presenteras hur mycket, samt på vilket sätt, företagen utelämnar information kring 

värdering av varumärken. Tabellen klassificerar även huruvida företagen har tilldelat 

varumärkena bestämd eller obestämd ekonomisk livslängd. Grupperingarna baseras 

Företagsgrupp Värderingsmodell Utlämnad information 

kring värderingen 

Varumärkens ekonomiska 

livslängd 

Grupp 1:  

 

SCA 

Telia Sonera 

 

Val av värderingsmetod 

framkommer. Den 

inkomstbaserade ansatsen relief 

of royalty har tillämpats. 

 

 

Båda företagen lämnar 

information gällande 

förvärv samt av- och 

nedskrivningar i både 

tabell- och textform. Vidare 

beskrivs de 

kassagenererande enheter 

som identifierats till 

varumärken. 

 

Telias samtliga varumärken 

har givits en livslängd på 

tio år. 

 

SCA har delat upp 

varumärkena där en del 

skrivs av mellan 3-7 år och 

resterande prövas för 

nedskrivning.  

Grupp 2: 

 

Hexagon 

Investor 

 

Val av värderingsmodell anges 

inte på ett tydligt sätt. Däremot 

går det att tyda att 

inkomstbaserad metod använts, 

dock inte specifikt vilken 

ansats som legat till grund.  

 

Hexagon presenterar all 

information kring 

investeringar samt av- och 

nedskrivningar tabellform. 

 

Investor presenterar de 

kassagenererande 

varumärkena i text. I tabell 

framkommer förvärv samt 

av- och nedskrivningar 

 

Hexagon skriver av sina 

varumärken med bestämbar 

livslängd till 5 år.  

 

Investor testar alla sina 

varumärken för 

nedskrivningar.  

Grupp 3: 

 

Alfa Laval 

Atlas Copco 

Husqvarna 

MTG 

SKF 

Hakon Invest 

 

Hur varumärkenas värde har 

fastställts framkommer inte i 

samtliga företags 

årsredovisningar. 

 

 

Alfa Laval presenterar 

utförligt de förvärv som 

gjorts av varumärken i både 

text- och tabellform. 

Resterande företag visar 

förvärv, investeringar och 

gjorda av- och 

nedskrivningar endast i 

tabell. SKF och Hakon 

Invest allokerar dessutom 

varumärken som separata 

kassagenererande enheter. 

 

Alfa Laval tillämpar en 

planenlig avskrivning för 

samtliga varumärken på 10 

år.  

Atlas Copco skriver av 

vissa varumärken mellan 5-

10 år.  

Husqvarna skriver av 

samtliga varumärken på 10 

år, förutom ett som testas 

för nedskrivning.  

MTG och Hakon Invest har 

inte tilldelat varumärkena 

någon livstid. 

SKF skriver av upp till 11 

år.  
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vidare på vilken metod som tillämpats för värdering av varumärken. Grupperna har 

framställts efter följande bedömningar:  

 

 Grupp 1: har fastställts genom att granska de företag som direkt anger vilken 

värderingsmodell som tillämpats vid förvärvsanalysen. 

 

 Grupp 2: består av företag som anger hur värdet har beräknats, men inte vilken 

modell som har tillämpats vid värderingen. 

 

 Grupp 3: anger inte vilken modell eller hur varumärkenas värde har kalkylerats.  

 

Utifrån analysmodellen är det möjligt att tolka att företagen inte lämnar tillfredsställande 

information kring värderingarna som gjorts. Vid värdering av varumärken finns det olika 

modeller som är tillämpbara. I årsredovisningarna går det inte att utläsa på vilket sätt 

modellerna använts och varför den specifika metoden applicerats vid värderingen. 

Jämförbarheten bolag emellan försvåras eftersom transparensen i redovisningen är 

bristfällig.  
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6 – Slutsatser 

Kapitlet presenterar de slutsatser som genererats utifrån analyskapitlet. Slutsatserna 

relateras till studiens ursprungliga frågeställning och syfte. Forskningsfrågorna besvaras 

utifrån hur värdering genomförs i praktiken, vilka modeller som tillämpas och 

förhållandet till IASBs standarder. 

6.1 Värdering av varumärken 

Studiens slutsatser återkopplas till de ursprungliga forskningsfrågor som har präglat 

studiens utformning. Syftet med studien har varit att undersöka hur värdering av 

varumärken görs i praktiken utifrån godkända värderingsmodeller, teorier, 

redovisningsstandarder och principer.  

 

 Hur genomförs värdering av varumärken i praktiken?  

Studiens huvudfråga preciseras med följande delfrågor: 

 

- Vilka modeller används vid beräkningen i samband med bolagsförvärv och 

hur motiveras val av modell? 

 

- På vilket sätt stödjer IAS/IFRS standarder och rekommendationer värderingen 

i samband med tillämpade modeller?  

Genom studien har betydelsefulla slutsatser genererats. Forskningsfrågorna har på ett 

tillfredsställande sätt kunnat besvaras utifrån studiens syfte. Värdering av varumärken är 

ingen enkel process att genomgå och präglas av problem vilka kan angripas från olika 

vinklar. Nedanstående presenteras de slutsatser som dragits genom studien. 

6.2 Värdering i praktiken 

För att värdera varumärken i praktiken krävs noggranna och utförliga analyser. Hur 

värderingsprocessen genomförs går inte att besvara med enkelhet. Redovisningsmässig 

värdering av varumärken sker främst vid bolagsförvärv, eftersom det endast är tillåtet att 

balansera förvärvade varumärken. En oberoende extern specialist hjälper oftast företag att 

genomföra värderingen då det är en komplicerad process att genomgå. Varumärket skall 

identifieras och därmed separeras ur det övervärde som överskrider det förvärvande 

bolagets egna kapital. Det föreligger dock svårigheter i att tolka hur varumärken skall 

identifieras för att sedan separeras från goodwill. 

 

Varumärkesportföljen skall fördelas som olika kassagenererande enheter. Värderingen av 

varumärken inkluderar antaganden om framtida beräknade intäkter och kostnader samt 

ränteantaganden. Värderingen skall representera varumärkets verkliga värde och grundar 

sig på den försäljning som varumärket antas generera. Vidare beaktas framtidsutsikter, 

utveckling av varumärket, marknadsföringskostnader samt ökade marginalnivåer 

företagen kan erhålla genom starka varumärken. Efter att en värdering har genomförts 

skall det bedömas om de förvärvade varumärkena har en ekonomisk livslängd eller ett 
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evigt ekonomiskt liv. Tilldelas varumärket en förutbestämd ekonomisk livslängd skall de 

följa en avskrivningsplan där värdet systematiskt skrivs av med en fast procentsats varje 

år. Kan en ekonomisk livslängd däremot inte bestämmas skall värdet testas för 

nedskrivning årligen. Framkommer det indikationer på att det verkliga värdet skiljer sig 

mot det redovisade värdet skall en nedskrivning göras med motsvarande belopp. 

6.2.1 Värderingsmodeller 

Det finns en standardiserad metodik för hur varumärken skall värderas. Metoderna som i 

huvudsak kan tillämpas i praktiken är inkomstbaserade, kostnadsbaserade och 

marknadsbaserade. Val av metod beror på varumärkets bakgrund och baseras på olika 

parametrar som påverkar det slutliga uppskattade värdet. De olika värderingsmetoderna 

genererar olika teoretiska värden för samma varumärke. Oberoende av vilken metod som 

tillämpas är det därmed viktigt att antaganden och resonemang som förs i samband med 

värderingen är rimliga. 

 

Den inkomstbaserade värderingsmetoden är den metod som är mest förekommande i den 

svenska praktiken. Motiveringen till att använda den inkomstbaserade metoden anses 

vara att den beaktar de framtida ekonomiska fördelar som varumärket väntas generera. 

Metoden tar hänsyn till potentiella möjligheter för att stärka varumärket snarare än att 

beakta händelser som faktiskt inträffat. Det finns olika ansatser inom den 

inkomstbaserade metodiken. Praktiken skiljer sig därmed åt beroende på vilken ansats 

som tillämpas. Relief of royalty visar sig ändå vara den ansats som främst tillämpas. 

Ansatsen används som huvudansats men kan även tillämpas som kontrollmoment till 

andra ansatser och modeller för att erhålla ett jämförande värde. Motiven som talar emot 

den inkomstbaserade metoden är att enbart framtiden beaktas, vilket är behäftat med 

subjektiva bedömningar och en rad osäkerhetsfaktorer. Det är svårt att uppskatta värdet 

av royaltybetalningar som uteblir på grund av att disponera varumärket på egen hand. 

 

Övriga metoder som är godkända att använda vid värderingen är den kostnadsbaserade 

och den marknadsbaserade. Den kostnadsbaserade metoden är konservativ till sin natur 

och beaktar enbart historiska kostnader för att bygga upp eller återskapa ett liknande 

varumärke. Motivering till att tillämpa den kostnadsbaserade metoden är att den följer 

god redovisningssed eftersom den endast tar hänsyn till faktiska kostnader som 

förknippas med varumärket. Däremot har det i studien visat sig vara en mindre lämplig 

metod eftersom företag kan motivera de flesta kostnader som uppstår till att stärka 

varumärkena. Vidare är det komplext att beräkna historiska kostnader för varumärken 

som sträcker sig långt tillbaka i tiden vilket medför att metoden är mest lämplig för 

företag som är relativt nystartade och är under utveckling. För att möjliggöra en 

tillämpning av den kostnadsbaserade metoden skulle det krävas att de kostnader som 

enbart är hänförliga till varumärket kan spåras. 

 

Den marknadsbaserade metoden har i studien visat sig vara svår att tillämpa i praktiken. 

Eftersom det inte existerar en aktiv marknad för handel av varumärken är det svårt att 

uppskatta det marknadsbaserade värdet. Skulle det däremot existera en aktiv marknad där 

liknande varumärken säljs skulle metoden bli mer tillämpbar eftersom företagen då skulle 

få ett jämförelsetal och ett underlag till vad deras varumärke skulle kunna vara värt. 
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Eftersom varje varumärke är unikt passar metoden bäst som kontrollmoment till någon av 

den inkomstbaserade eller kostnadsbaserade metoderna. 

6.2.2 Förhållandet till standarder 

Immateriella tillgångar behandlas inte på samma sätt som materiella tillgångar i 

redovisningen. Följaktligen hanteras internt upparbetade varumärken inte på samma sätt 

som förvärvade. Det bevisas i studien att IASB inte ger tillräckligt med vägledning i 

tillämpandet av värderingsmodellerna utan hänvisar till praxis och stödjer de 

värderingsmodeller som används. Varumärken skall värderas till verkliga värden vilket 

med den bristfälliga vägledningen medför att praktiken skiljer sig åt mellan företag. 

Värderingsmetoderna som tillämpas har utvecklats eftersom IASB inte lyckats 

implementera standarderna i praktiken. 

 

Det finns viss dubbeltydighet inom IASBs standarder och rekommendationer. Starka 

varumärken antas ha en positiv ekonomisk effekt för bolagets fortlevnad, vilket enligt 

principer skall redovisas. Trots att varumärken principiellt uppfyller kraven på att 

balanseras som en immateriell tillgång stödjer IASB inte balansering av interna 

varumärken. Då standarder skall utformas utifrån principer har IASB misslyckats i detta 

avseende. Utifrån studien kan det dras slutsatser om att varumärken är en väsentlig 

tillgång för bolagen och har en stark positiv ekonomisk effekt vilket påverkar möjligheter 

att driva verksamheten vidare. Oavsett om varumärken har genererats internt eller 

förvärvats externt så uppfylls väsentlighetsprincipen och fortlevnadsprincipen. IASB 

motiverar anledningen till att internt genererade varumärken inte kan beräknas på ett 

tillräckligt tillförlitligt sätt. Tillförlitligheten rankas högre än tillgångens relevans i 

sammanhanget. 

 

Värdering av varumärken som förvärvats, och därmed tillåts att balanseras i företagens 

redovisning, uppnår inte den kvalitativa egenskapen jämförbarhet som IASB förordar 

enligt studien. Företagens årsredovisningar presenterar sammantaget inte vilka 

värderingsmetoder som använts för att fastställa anskaffningsvärdet. Jämförbarheten 

försvåras då värderingsprinciperna och presentationsteknikerna skiljer sig åt bolagen 

emellan, samtidigt som det inte alltid framkommer vilka principer och tekniker som 

använts. Bolag som aktivt arbetar för att stärka de interna varumärkena, gentemot bolag 

som enbart förvärvar varumärken, leder vidare till att jämförbarheten bolagen emellan 

försvåras. Genom att skilja på internt genererade och externt förvärvade varumärken 

grundar sig IASBs standarder inte i tillräcklig utsträckning på förespråkade kvalitativa 

egenskaper.  

 

Värderingsmodellerna som används i praktiken stödjer värdering av internt genererade 

varumärken. Modellerna kan användas för att beräkna varumärkets värde även då förvärv 

inte skett. Trots att samma värde kan genereras för interna och externa varumärken 

stödjer IASB modellerna men inte balansering av interna varumärken.  
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7 – Avslutande diskussion 
Det avslutande kapitlet presenterar egna och kritiska reflektioner som framkommit under 

studiens gång. Slutligen avrundas kapitlet med att presentera förslag till vidare 

forskning. Forskningsförslagen bygger på ytterligare problematik som i studien inte 

kunnat studeras i tillräcklig utsträckning.  

7.1 Egna reflektioner 

Genom studien läggs det fram bevis för att varumärken är viktigt för värdeskapande i 

företag. Det problematiska ligger i att bestämma hur det skall kommuniceras i de 

finansiella rapporterna. Skall interna varumärken tillåtas i balansräkningen eller skall 

företagen endast presentera relevant information kring varumärkena i textform? 

Uppfattningen är att bolag som har starka varumärkesportföljer genererar lägre risk och 

har bättre möjligheter att klara konjunktursvängningar. Emellertid är det svårt att 

uppskatta ett korrekt värde i varumärken. Värderingen av varumärken som görs har sin 

grund i subjektiva bedömningar och antaganden gällande framtiden, vilket är direkt 

relaterat till en osäkerhetsrisk. 

 

IASB har sin uppfattning klar om hur interna varumärken skall hanteras enligt standarder. 

Även då interna varumärken inte skall balanseras bör kvaliteten i redovisningen ändå 

kunna förbättras. Genom att öka kraven å IASBs sida gällande upplysningar angående 

varumärkesportföljer och värderingsprocesser skulle en bättre bild av redovisningen 

kunna uppnås. 

 

Praktiken för hur varumärken skall värderas argumenteras inte i enlighet med reglerande 

redovisningsprinciper. Standarderna för varumärken är uppenbarligen inte komplett, men 

praktiken har utvecklats så redovisningen ändå håller måttet. Det är invecklat att 

argumentera för att tillåta balansering av interna varumärken eller inte. Klassificeringen 

är enligt gällande standarder inte konsekvent eftersom samma typ av tillgångar inte 

behandlas på samma sätt. Varumärken är uppenbarligen en relevant tillgång för företagen 

men det kan ifrågasättas om det verkligen behöver visas i balansräkningen för att 

presentera värdet? Om balansering av interna varumärken skall tillåtas i framtiden krävs 

det att redovisningen blir mer transparent och baseras på vägledande och välreglerade 

redovisningsstandarder så att tillförlitligheten går att kontrollera. 

 

Varumärken värderas normalt sett endast vid bolagsförvärv. Vid förvärvet skall 

varumärken enligt IFRS 3 separeras från goodwill. Det har i den empiriska 

undersökningen visat sig att det är komplext att urskilja varumärkets värde från goodwill, 

vilket relateras till identifieringsproblemet. Ur redovisningssammanhang behandlas 

goodwill och varumärken på samma sätt vilket inte påverkar redovisningen i sig, men 

genom att bryta ut varumärket från goodwill kan aktieägarna tillfredsställas bättre då 

köpeskillingen specificeras. Vidare är det svårt att prognostisera den försäljning som 

väntas ske under varumärket. Den kvantitativa undersökningen i studien visar att flertalet 

av företagen brister i transparensen kring hur värderingen gjorts samt vilka antaganden 

som ligger till grund för värdet. Avsaknaden av tranparens medför svårigheter att 

undersöka och jämföra tillförlitligheten i varumärkesposterna, och aktieägare får inte ta 
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del av väsentlig information. Den svaga transparensen i redovisningen medför även att 

årsredovisningarna inte presenterar önskvärt beslutsunderlag till externa intressenter. 

 

De utvalda årsredovisningarna från börsnoterade bolag behöver inte representera den 

faktiska praktiken. Den allmänna uppfattningen är dock att företag inte lämnar mer 

information gällande värderingsprocessen än vad som är nödvändigt. En standardisering 

av upplysningskrav gällande hur varumärken värderas och hur fördelningen av 

kassagenererande enheter gjorts skulle kunna möjliggöra att följa de resonemang som 

förts genom värderingsprocessen. På så sätt skulle revisorernas granskning av 

tillförlitligheten underlättas då bolagen genomför värderingen på mer snarlika 

tillvägagångssätt. Samtidigt som investerare som berörs av problemet kan tillfredställas 

genom att företagen använder sig av årsredovisningar som ett mer slagkraftigt 

kommunikationsmedel.  

7.2 Kritisk reflektion 

Den osäkerhet som råder kring tillförlitligheten i varumärkesvärdering anses vara den 

främsta anledningen till att internt genererade varumärken inte får balanseras inom 

redovisningen. Regleringen av internt genererade varumärken strider mot IASBs 

anammade principer från enhetsteorin. Varumärken skall enligt principerna balanseras då 

det påverkar fortlevnaden och antas generera framtida positiva kassaflöden, vilket enligt 

väsentlighetsprincipen skall redovisas. Eftersom standarderna bygger på principerna kan 

det tyckas vara konstigt att varumärken inte behandlas utifrån principerna. 

Klassificeringen av varumärken strider alltså mot enhetsteorin vilken förespråkar 

substans över form. Enligt teorin skall allt som har ekonomisk effekt erkännas som 

tillgång i företagens finansiella rapporter. De finansiella rapporterna skall presentera 

företagens resursutnyttjande av tillgångar för att kunna generera framtida intäkter. Med 

rådande standarder och regleringar så lyckas IASB inte med att uppnå målet med 

principerna och är emot huvudprincipen av tillgångsredovisning. För att minimera 

skillnader i hantering av tillgångar inom redovisningen bör kostnader för internt 

genererade och externt förvärvade tillgångar behandlas på samma sätt.  

 

Trots att det finns en standardiserad praktik som företagen tillämpar vid beräkning av 

varumärkets värde har rådande standarder från IASB inte lyckats ge tillräcklig 

vägledning i värderingsprocessen. Stort tolkningsutrymme lämnas i standarderna vilket 

kan leda till att jämförbarheten påverkas kraftigt mellan olika företag. De olika 

värderingsmodellerna som är godkända enligt standarder generar olika värden beroende 

på vilken modell som tillämpats. Skillnaderna i värdet har sin grund i att olika parametrar 

beaktas vid beräkningen, vilket kan leda till betydande skillnader i varumärkets slutvärde. 

Praktiken kan således skilja sig från varandra. Två olika företag med liknande 

varumärken kan därmed få avsevärda skillnader i det uppskattade värdet beroende på 

vilken modell som använts samt vilka antaganden som gjorts. Istället kan en enhetlig och 

tvingande redovisningsstandard medföra mindre avvikelser och en mer likformig praktik. 

En modernisering av redovisningsstandarden rörande varumärken och 

varumärkesvärdering skulle kunna öka jämförbarheten. 
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7.3 Förslag till vidare forskning 

Under studiens gång har ytterligare problem identifierats som inte kunnat behandlas i 

tillräcklig utsträckning, därför ges forskningsförslag inom de problematiska områden som 

upptäckts. 

 

Eftersom studien grundar sig på värderingsspecialisters tankar och åsikter skulle en 

intressant utgångspunkt för fortsatta studier vara att undersöka företagens attityder till 

värdering av varumärken samt hur företagen ställer sig till balansering av internt 

genererade varumärken. Är det vitalt för företagen att balansera varumärken, och hur kan 

värdering av varumärken användas som hjälpmedel i den interna bolagsstyrningen? 

 

En annan aspekt för fortsatt forskning är att undersöka vad som skulle krävas för att 

redovisningen skulle behandla immateriella och materiella tillgångar på ett mer liknande 

sätt. Det skulle vara intressant att utreda vilken ekonomisk effekt balansering av internt 

genererade varumärken skulle ha i de finansiella rapporterna och vad som skulle krävas 

från standardsättarnas sida för att ett tillförlitligt värde skulle kunna beräknas. En sådan 

undersökning skulle granska standardsättarnas intentioner med att uppnå önskvärd 

kvalitet i redovisningen.  
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9 – Bilaga 1 

Intervjuunderlag - revisorer och värderingsspecialister 

 

Introduktion 

 

o Presentation av studien, frågeställningar och syfte. 

 

o Låt respondenten göra en presentation av befattning, bakgrund, erfarenheter 

gällande varumärken och värdering. 

 

Intervjufrågor (utgör underlag för empirisk undersökning) 

 

o Hur lyder Er definition av begreppet varumärke? 

 

o Vilken ekonomisk effekt har varumärket för koncernen? 

 

o Vad finns det för allmänna problem kring varumärken och värdering? 

 

o Är det möjligt att identifiera och därmed bryta ut varumärkets värde från goodwill 

på ett säkert och tillfredsställande sätt? 

 

o Vad blir den ekonomiska skillnaden för företagen i att redovisa identifierade 

varumärken eller redovisa hela övervärdet som goodwill? 

 

o Hur vanligt är det att noterade företag tar upp hela övervärdet som goodwill 

istället för att identifiera och balansera varumärken? 

 

o Ger gällande IAS/IFRS redovisningsstandarder tillräcklig vägledning i 

värderingsprocessen av varumärken? 

 

o Har Ni någon kritik mot IAS/IFRS redovisningsstandarder? Hur kan standarden 

för immateriella tillgångar utvecklas i framtiden? 

 

o Vilka värderingsmetoder används vid värdering?  

 

- Är någon modell att föredra beroende på företagen branschtillhörighet och 

bakgrund?  

 

- För- och nackdelar för respektive värderingsmodell? 

 

- Blir det några betydande skillnader i det kalkylerade värdet beroende på 

vilken värderingsmodell som använts vid beräkning? 

 

- Vilka parametrar läggs det störst vikt på beroende på värderingsmodell? 
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- Hur stor vikt läggs vid företagens antaganden angående framtiden? 

 

o Existerar koppling mellan redovisningsstandard och praxis? 

 

o Vilken information är nödvändig för att fastställa ett tillförlitligt värde i 

varumärkesvärderingen? 

 

o Hur bedöms val av värderingsmetod och hur kontrolleras modellerna? 

 

o Er syn på värdering till verkliga värden och nedskrivningsprövningar. Bättre nu 

eller bättre förr? 

 

o Vad anser Ni ge det mest rättvisande värdet av avskrivningar kontra 

nedskrivningsprövningar? 

 

o Anser Ni att det kommuniceras dubbla budskap inom IAS?                                                       

 

o Vad anser Ni om balansering av internt upparbetade varumärken? 

 

- Kommer det att tillåtas i framtiden? 

 

o Uppnår gällande standarder målet med föreskrivna redovisningsprinciper? 

 

- Anser Ni att det existerar en motsättning mellan relevans och tillförlitlighet? 

 

o Är redovisningsstandarderna kring varumärken förenliga med principerna?  
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