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Abstract: 

 

Brands – the most important asset of our time. Brands give the customer an exclusive value 

on the product and give companies an opportunity to distinguish themselves from their 

competitors. An average of up to 50 % of a company´s balance sheet can consist of the brand 

alone. It is described to be as important as the product´s quality. Intangible assets, however, 

are hard to define and, therefore, hard to recognize and capitalize. The lack of an active 

market makes the valuation process harder. To make the process easier, standards such as IAS 

38, IFRS 3 and ISO 10668 has been developed. They consist of, among others, definitions, 

recognition criteria and different methods for valuation.  

 

Against this background, our main purpose with this study is to analyze the brand valuation  

process and the practitioners’ view on the matter. Our purpose has also been to study if and 

how the development of IAS 38, IFRS 3 and ISO 10668 has improved the valuation. In order 

to find an answer to this problem, we made three interviews with three different accounting 

agencies. We also studied seven companies’ annual reports in order to find which method 

they used for brand valuation. 

   

Even though there are several methods described in different scientific articles, our study 

shows that only those that concentrate on future-oriented figures are used by practitioners. 

Relief from royalty is the most common method. If a company would lease the brand instead 

of owning it, the company would have to pay the owner a royalty fee. By owning the brand 

the company is relieved from these costs, i.e. relief from royalty. It is also possible to 

calculate the value by using future expected cash flows. 

 

In summary, brands are a very important asset on the balance sheet, and it would be wrong 

not to recognize them. Even though brands are hard to define and value, it would be worse not 

to recognize them, than to recognize them at a slightly wrong value. IAS 38 and IFRS 3 are 

used to make the valuation process easier, but according to the interviewees, ISO 10668, is 

not used.  Future-oriented methods that concentrate on estimated values are very insecure, 

because of the fact that they to a large extent consist of assessments about events that have not 

occurred. The figures are more relevant than historical costs, but not as reliable. For an annual 

report to be both relevant and reliable, our conclusion is to use more than one future-oriented 
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method for valuing brands. If the results in both calculations are similar, the figures can be 

seen as credible. 

 

Keywords: Intangible assets, brands, valuation, brand valuation, ISO 10668, IAS 38, IFRS 3 

 

Sammanfattning: 

 

Varumärket – vår tids viktigaste tillgång. Det är en immateriell tillgång som erbjuder ett 

exklusivt värde för konsumenten och en möjlighet för företag att utmärka sig från sina 

konkurrenter. I genomsnitt upp till 50 % av ett företags balansräkning kan bestå av 

varumärket och det beskrivs som lika viktigt som produktens kvalité. Immateriella tillgångar 

är dock svåra att identifiera och på grund av detta uppstår svårigheter vid erkännande och 

kapitalisering. Det saknas även en aktiv marknad för varumärken, vilket försvårar 

värderingsprocessen. För att underlätta värderingen har standarder så som IAS 38, IFRS 3 och 

ISO 10668 framtagits. I dessa finns bland annat definitioner, erkännandekriterier och metoder 

för beräkning av varumärkets värde.  

 

Med detta som utgångspunkt är studiens huvudsyfte att analysera värdering av varumärken i 

praktiken. Syftet är också att undersöka hur redovisningsstandarder som ISO 10668, IFRS 3 

IAS 38 underlättar för professionen vid värdering. För besvara syftet har intervjuer på tre av 

de största revisionsbyråerna utfösts. Studiens empiri består även av en textanalys av sju olika 

företags årsredovisningar, med syfte att undersöka hur de har värderat sina varumärken.  

 

Teorin visar att det finns flera olika värderingsmetoder, där studien presenterar fem av dessa. 

Resultatet av studien visar att de framtidsorienterade metoderna är de som främst används vid 

värdering av varumärken. Relief from royalty är den metod som är vanligast bland de 

inkomstbaserade tillvägagångssätten. Metoden innebär att man beräknar hur mycket företaget 

tjänar på att äga varumärket istället för att leasa det och få en royaltyavgift, därav namnet, 

relief from royalty. Det är även möjligt att beräkna värdet med hjälp av förväntade framtida 

kassaflöden.  

 

Slutsatsen i denna studie är bland annat att varumärken utgör en viktig del av företagens 

balansräkning, att inte erkänna de skulle ge en felaktig bild av företaget. Även om varumärke 

är svårt att definiera och värdera är det bättre att redovisa ett något felaktigt värde än att inte 

erkänna det alls. Standarderna IAS 38 och IFRS 3 utgör ett ramverk som stödjer och 

underlättar värderingen. Det framkommer dock att ISO 10668 sällan används i praktiken. 

Metoder som inriktar sig på framtida uppskattade värden är osäkra eftersom de till stor del 

innebär bedömningar av händelser som inte har inträffat. Värdering enligt detta 

tillvägagångssätt ger mer relevanta värden än vid historiska kostnader som bas. Beloppen 

anses dock brista i tillförlitlighet. För att årsredovisningarna ska kunna vara både relevanta 

och tillförlitliga är studiens slutsats att man vid värdering av varumärken bör använda två eller 

fler värderingsmetoder. Blir resultatet likvärdigt vid beräkning enligt båda metoder är det 

troligt att beloppet är tillförlitligt.  
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1. Inledning 
 
På grund av ökad konkurens har det blivit allt viktigare för företag att utmärka sig genom en 

utveckling av varumärket. Varumärket är en immateriell tillgång som erbjuder ett exklusivt 

värde, vilket påverkar kundernas val av produkter och tjänster (Virvilaitė & Jucaitytė, 

2008).  Om varumärket är starkt kan det beskrivas som företagets viktigaste tillgång 

(Martensen & Grønholdt, 2010). I genomsnitt kan upp till 50 % av värdet på företag idag 

bestå av dess varumärke, vilket är en siffra som tros kunna öka i framtiden (Martensen & 

Grønholdt, 2010). Värdet på varumärket kan skapa mervärde för både företag och 

konsumenter. Det krävs dock att detta värde kan beräknas tillförlitligt för att det ska kunna 

erkännas (Virvilaitė & Jucaitytė, 2008).  Företagets varumärke utgör en stor del av dess image 

och är lika viktigt som kvalitén på produkten och den tekniska servicen (Horsky & 

Swyngedouw, 1987).  

 

Varumärket används idag som ett sätt för företagen att uppnå framgångar och det utgör ett 

viktigt verktyg för att kunna skapa konkurrensfördelar. Märket har fått stor betydelse vid 

handel av tjänster, eftersom tjänster är immateriella och konsumentens risk uppfattas som hög 

vid handel av dessa (Christodoulides, de Chernatony, Furrer, Shiu & Abimbola, 2006). 

 

1.1 Begreppet varumärke 

 

Varumärkets engelska betydelse är trademark, medan brand avser mer enskilda produkter. I 

studien används genomgående begreppet brand, vilket översätts till varumärke (Fagerström, 

1993). Varumärke är dock ett brett begrepp och det föreligger svårigheter med att definiera 

det (Christodoulides, et al. 2006). Orsaken till detta beror på att forskare ser varumärken 

utifrån olika aspekter. Det finns både en psykologisk och en finansiell aspekt på varumärken, 

där det sistnämnda handlar om vad varumärket är värt för sin ägare. Den definition som 

främst används för varumärken är (Christodoulides, et al. 2006): 

 

A set of assets and liabilities linked to a brand, its name and symbol, that adds to or subtracts 

from the value provided by its product or service to a firm and/or to that firm’s customers.  

 

Enligt Tollington (1998) kan ett varumärke definieras som ett namn, en symbol, en design, 

eller en logga som används för att skilja företagets varor eller tjänster från konkurrenternas. 

Till exempel är surfplattan en produkts generella namn som tillverkas av flera producenter. 

Några av de som tillverkar surfplattor är Samsung och Apple. Genom deras varumärke kan de 

särskilja sina surfplattor från konkurrenternas. Varumärket ger företagens produkter och 

tjänster en unik identitet, vilken säkras genom registrering (Tollington, 1998). Ett varumärke 

kan innefatta flera olika produkter och tjänster. Ett exempel på detta är Disney som främst 

kopplas samman med filmindustrin, men utöver detta även har till exempel olika temaparker. 

 

Även Narayan (2012) beskriver att varumärket kan definieras som en sammansättning av flera 

olika attribut som hjälper företaget att skilja sig från sina konkurrenter och ses som en av de 

http://hb.summon.serialssolutions.com/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Regina+Virvilait%C4%97%22
http://hb.summon.serialssolutions.com/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Indr%C4%97+Jucaityt%C4%97%22
http://hb.summon.serialssolutions.com/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Regina+Virvilait%C4%97%22
http://hb.summon.serialssolutions.com/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Indr%C4%97+Jucaityt%C4%97%22
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mest värdefulla tillgångar ett företag har. Varumärket har betydelse för hur framgångsrikt ett 

företag är, eftersom det kan ha en stor inverkan på konsumenters val av produkter och tjänster 

(Narayan, 2012). Endast uppköpta varumärken får redovisas, eftersom det föreligger en 

osäkerhet gällande redovisning av internt upparbetade immateriella tillgångar i bokslut. Detta 

på grund av att det finns brister i relationen mellan kostnaderna och de framtida intäkterna 

gällande tillgången (Narayan, 2012). 

 

1.2 Historisk utveckling av varumärkesredovisning 

 

År 2004 publicerades IFRS 3 och IAS 38 modifierades. Dessa standarder utgör tillsammans 

ett ramverk för redovisning av immateriella tillgångar (Deloitte, 2004). Syftet med 

utvecklingen var att skapa en tydligare och mer jämförbar redovisning gällande 

företagsförvärv, samt att förbättra den finansiella rapporteringen och öka harmoniseringen 

internationellt (Corell, Ekengren, Lindqvist, Lundblad, Rynell, 2009). Förändringen innebär 

att standarderna i stor grad motsvarar de standarder som används i USA (Deloitte, 2004). 

Förväntningarna var att införandet skulle skapa en ökad transparens och en större 

medvetenhet från marknadens sida. Företags motiv till förvärv skulle då kunna utvärderas 

med hjälp av förvärvsanalyser. Även de finansiella framgångarna av ett förvärv skulle i och 

med förändringarna kunna utvärderas snabbare och på ett mer korrekt sätt. År 2008 infördes 

en reviderad version av IFRS 3, vilket innebar ökade krav på värdering till verkligt värde vid 

förvärvsanalys (Corell et al. 2009).  

 

IFRS 3 och IAS 38 innebär ett högre krav på identifiering och värdering av immateriella 

tillgångar som erhållits genom förvärv (Hamberg, Paananen, Novak, 2011). Standarderna 

indikerar även bland annat att goodwill inte längre får skrivas av, samt att immateriella 

tillgångar ska redovisas separat i större utsträckning än tidigare. Värdet av goodwill ska vara 

utgångspunkt vid eventuell nedskrivning. Standarderna medför även striktare krav gällande att 

förvärvade tillgångar och övertagna skulder ska redovisas till verkligt värde (Hamberg, 

Paananen, Novak, 2011). 

 

Efter fem års användning av standarderna var dock allokering av värde till identifierbara 

immateriella tillgångar fortfarande begränsad (Corell et al. 2009). En orsak till detta kan vara 

osäkerhet hos företag gällande identifiering och värdering. Det kan också bero på brist på 

vägledning och etablerad praxis gällande användning av IFRS (Corell et al. 2009). En 

jämförelse kan göras med amerikanska företag som tillämpar US GAAP. I dessa företag är 

värdering av identifierbara immateriella tillgångar högre, jämfört med företag som redovisar 

enligt IFRS. Orsaken till detta kan vara att det finns ett större stöd gällande metod och 

handledning i US GAAP. Det kan även bero på att dessa företag besitter en större erfarenhet i 

komplexa situationer (Corell et al. 2009). Andelen företag som inte redovisar några 

identifierbara immateriella tillgångar har dock minskat jämfört med år 2005 (Corell et al. 

2009). 
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År 2007 satte International Organization for Standardization, ISO, samman en arbetsgrupp för 

att ta fram en standard för monetär varumärkesvärdering. Tre år senare presenterades ISO 

10668 – Monetary Brand Valuation, vilken redogör ett antal principer som ska användas vid 

värdering av varumärken (Brand Finance, 2010). Anledningen till utvecklandet av den nya 

standarden grundandes på ett behov att ett sammanhängande ramverk som omfattar både 

lokala, nationella och internationella varumärken i alla storlekar. Det huvudsakliga syftet var 

att göra varumärkesvärdering så transperent och likvärdigt som möjligt och standarden kan 

appliceras på alla typer av varumärken. I samband med att den nya standarden publicerades 

förväntades många företag antingen värdera sina varumärken för första gången, alternativt 

omvärdera dem (Brand Finance, 2010). 

 

Utvecklandet av ISO 10668 ger värdering av varumärken ökad trovärdighet, och gör 

värderingen mer professionell (Brand Finance, 2010). Standaren gäller värdering för alla 

syften och inkluderar bland annat redovisning och finansiell rapportering, corporate finance 

samt licensering och joint venture förhandlingar. Mottagaren av den finansiella informationen 

måste enligt ISO 10668 kunna se vilket syfte värderingen har och det ska tydligt framgå 

vilken metod som använts (Brand Finance, 2010).  

 

ISO 10668 består av en sammanställning av de i praktiken bäst använda metoderna, utan att 

beskriva krav och metoder allt för detaljerat (Brand Finance, 2010). Det innebär att alla 

standarder som utvecklats på senare tid följer ISO-standarden, så länge de följer dess 

fundamentala principer. Enligt ISO 10668 måste man ta hänsyn till de juridiska, 

beteendevetenskapliga och finansiella aspekterna (Brand Finance, 2010). Dessa aspekter 

beskrivs närmare i nästa kapitel.   

 

1.3 Begreppet värdering i samband med varumärke 

 

Begreppet värde kan definieras på flertalet sätt. Det är därför av stor vikt att värde skiljs från 

andra delar som kan ingå i en kunds uppfattning av värde. Dessa delar kan till exempel 

utgöras av det värde som kopplas till varumärket eller det pris som kunden är villig att betala 

för produkten eller tjänsten. Värdet av varumärke är införlivat i produktens totala värde, och 

det kan därför uppstå problem vid beräkning (Fagerström, 1993).  

 

Att utföra en värdering innebär att man sätter ett värde, positivt eller negativt, på en tillgång 

eller tjänst. Värderingen baseras vanligen på åsikter och omdömen, och är ofta subjektivt 

präglad (NE, 2013). Enligt Gilbertson och Preston (2005) är det grundläggande syftet med 

värdering av tillgångar att få kännedom om hur mycket den förväntas realisera vid en 

försäljning. Det finns även flertalet olika värderingsmetoder som kan vara till hjälp vid 

framtagande av värde (Fagerström, 1993). Syftet med informationen och hur företaget 

kommer att använda den påverkar valet av värderingsmetod (Gilbertson & Preston 2005).  

 

Vid varumärkesvärdering måste hänsyn tas till om varumärket är internt upparbetat eller 

erhållits genom förvärv (Fagerström, 1993). Fagerström (1993) menar att det finns svårigheter 

med att aktivera internt upparbetade varumärken på grund av bristande objektivitet. 



11 
 

Objektivitet innebär att ett värde ska bli samma oavsett vem som utför värderingen. En 

aktivering av internt upparbetade värden av varumärken skulle enligt Fagerström (1993) 

påverka bland annat goodwill. I IAS 38 anges följande om internt upparbetade varumärken: 

 

Internt upparbetade varumärken, utgivningsrätter för tidningar och publikationer, kundregister 

och liknande ska inte tas upp i rapporten över finansiell ställning.  

 

1.4 Begreppet tillgång 

 

I IASB: s föreställningsram för utformandet av finansiella rapporter finns följande definition 

(Smith, 2009 s.95): 

 

En tillgång är en resurs som kontrolleras av företaget till följd av inträffade händelser och som 

förväntas innebära ekonomiska fördelar för företaget i framtiden.  

 

Kriteriet om framtida ekonomiska fördelar innebär att resursen förväntas generera positiva 

kassaflöden om den används i företaget eller avyttras (Smith, 2009 s.96). Enligt Smith (2009, 

s.96) behöver kassaflödena inte kunna fastställas med säkerhet, utan det viktiga är att de 

förväntas vara positiva. Den kvalitativa egenskapen substance over form, innebär kortfattat att 

man bör redovisa efter den ekonomiska innebörden istället för den legala formen, om dessa 

inte är lika. I enlighet med detta innebär det att det som avgör om resursen är en tillgång beror 

på kontrollen och inte den formella äganderätten. Kriteriet om kontroll kan uppfyllas även om 

det inte föreligger legala rättigheter gällande resursen (Smith, 2009 ss. 97-98). Till exempel är 

det därför inte nödvändigt att företaget har patentskydd för att varumärke ska utgöra en 

tillgång. Kriteriet om inträffade händelser inkluderar utbyten av både framtida och nutida in-

och utflöden av resurser (Smith, 2009 s.99).  

 

Hendriksen och Van Breda (1992 s. 633) beskriver immateriella tillgångar som tillgångar man 

inte kan vidröra. Varumärken och goodwill är exempel på immateriella tillgångar som 

generellt inte anses ha någon begränsad livslängd (Hendriksen & Van Breda 1992, s. 633). 

IAS 38 definierar en immateriell tillgång som en icke monetär tillgång utan fysisk substans. 

För att klassas som en immateriell tillgång enligt IAS 38 ska den vara identifierbar och 

kontrollerbar, samt förväntas generera framtida ekonomiska fördelar (Deloitte, 2013a). 

Tillgången anses vara identifierbar då den kan separeras. Den anses även identifierbar om den 

uppkommer från avtalsmässiga eller legala rättigheter (Deloitte, 2013a).   

 

1.5 Problemdiskussion 

 
Immateriella tillgångar är svåra att identifiera och därmed uppstår även svårigheter gällande 

värdering (Gilbertson & Preston 2005). Varumärke förknippas ofta med höga risker och 

osäkerhet, och det saknas en pålitlig marknad för immateriella tillgångar.  Denna typ av 

tillgång är dock vital vad gäller företagets tillväxt och värde.  I vissa sektorer kan företagets 
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namn, rykte och dess anställdas kunskap utgöra de enda tillgångarna.  En bristande värdering 

kan därför leda till stora förluster för investerare och långivare (Gilbertson & Preston 2005).  

 

Tidigare har varumärken värderats på flertalet olika sätt, vilket skapade svårigheter för 

tolkning och jämförelse. Som lösning på detta infördes år 2010 ISO 10668 (Treffner, 2011). 

ISO 10668 inte är någon lärobok i värdering av varumärken, utan en internationell standard 

och är därför kortfattad (Treffner, 2011). ISO 10668 består av flera olika delar, bland annat 

begreppsdefinitioner, allmänna krav samt olika användbara metoder. Då det är en relativt ny 

standard är det inte helt fastställt hur väl den fungerar i praktiken (Treffner, 2011). 

 

I redovisning kan harmonisering ske antingen de facto eller de jour. Den första hänvisar till 

praktiken medan de jour innebär en samständighet genom standardisering. (Tay & Parker, 

1990). Genom bland annat tydliga ståndpunkter och utformning av standarder arbetar 

International Accounting Standards Board, IASB, med att reducera skillnader i redovisningen, 

ofta på nivå av de facto (Pashang, 2012). IFRS innebär harmonisering i praktiken, de facto, 

för noterade bolag inom EU. Konsekvensen av att IFRS inte behöver tillämpas av alla företag 

är att det inom länderna finns olika regelverk för olika företag (Guggiola, 2010). Problemet är 

att om man vid harmonisering av standarderna ger för stora valmöjligheter, finns risken att 

motsatt effekt uppnås (Bayerlein & Farooque, 2012). De olika regelverken leder både till 

ökade kostnader och svårigheter att jämföra olika företag. Det har väckt frågan hur 

marknaden ska kunna vara effektiv, samtidigt som det finns en strävan att harmonisera 

redovisningen (Guggiola, 2010).  

 

Ett annat problem med harmonisering av redovisningen är att en standard kan tolkas på olika 

sätt (Pashang, 2012). Om skillnader i redovisningen elimineras på en nivå av de jour, kan 

skillnader ändå uppstå gällande de facto. Likartade standarder kan alltså tolkas och användas 

på olika sätt i praktiken. En eliminering av skillnader i redovisning som sker i praktiken kan 

därför inte säkerställas genom införande av nya standarder (Pashang, 2012). Erkännande och 

mätning av immateriella tillgångar är ett område i IFRS som alltid har varit svårt att applicera 

verkligheten. Eftersom praxis för värdering har utvecklats över tiden är tolkning och 

implementering fortsatt varierande (Deloitte, 2008). Flera år efter införandet av IFRS 3 är 

allokering av värden till immateriella tillgångar begränsad. En orsak till detta beskrivs kunna 

vara en bristande relation mellan vägledning och etablerad praxis (Corell et al. 2009). Detta 

tyder på att det finns problem med att relatera praktiken med de normsystem som ska stödja 

värdering av varumärken. Studiens huvudsakliga problem är dock baserat på svårigheter att 

tolka relationen de facto- de jour i samband med varumärkesvärdering. 

 

1.6 Syfte 

 
Huvudsyftet med denna studie är att analysera värdering av varumärken i praktiken. Studien 

syftar även till att undersöka om och i så fall på vilket sätt redovisningsstandarder som ISO 

10668, IFRS 3 och IAS 38 underlättar och förbättrar värderingen av varumärken.  
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1.7 Studiens forskningsfrågor 

 

1. Hur tolkar redovisningsprofessionen värderingen av varumärken? 

2. På vilket sätt bidrar redovisningsstandarder till en bättre värdering av varumärken? 

 

1.8 Avgränsning 

 

Värdering av varumärken kan göras utifrån ett finansiellt perspektiv och ett 

marknadsföringsperspektiv. Denna studie avgränsas till enbart det finansiella perspektivet. 

Fokus ligger på uppköpta varumärken, eftersom internt upparbetade varumärken inte får 

kapitaliseras. Studiens intervjuer utförs på stora revisionsbyråer, eftersom de mindre inte 

arbetar med de områden som denna studie berör. På grund av geografiska skäl har enbart 

respondenter från revisionsbyråer i Göteborg och Borås intervjuats.  
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2. Varumärkesteori 

 
Varumärket är enligt Treffner (2011) vår tids viktigaste tillgång. Det utgör en del av goodwill, 

som identifieras och värderas vid förvärv. Kapitalisering och värdering av varumärke är en 

omdiskuterad fråga och det finns inte något enkelt svar. Svårigheterna handlar bland annat om 

när kapitalisering av goodwill och varumärken ska godkännas. Ett annat problem är att det 

inte finns någon enhetlig metod för att värdera tillgången. Som lösning på svårigheterna har 

befintliga standarder modifierats och nya har utvecklats. I det här kapitlet beskrivs de 

principer, redovisningsteorier och standarder som ligger till grund för studien. Kapitlet 

redogör även olika värderingsmetoder och deras respektive för- och nackdelar.  

 

2.1 Redovisningsprinciper 

 

En princip kan enligt Littleton (1952, s. 146) beskrivas som en kortfattad förklaring av viktiga 

förhållanden mellan idéer inom redovisningen. Enligt honom ligger en stor del av 

redovisningsprincipernas styrka och användbarhet på samspelet mellan principerna (Littleton, 

1952 s. 171).  

 

2.1.1 Principle of invested cost 

 

De siffror som återfinns i räkenskaperna, och således även i balansräkningen, är enligt 

Littleton (1952, s. 173) historiska i den mening att de uppkommit från transaktioner som 

tidigare har utförts. De har sitt ursprung i utbyten som har skett och inte från hypotetiskt 

möjliga utbyten (Littleton, 1952 s. 173). Littleton (1952, s. 173) beskriver vidare att siffrorna i 

räkenskaperna även är traditionella. Detta eftersom kunskapen om de summor som ingår i 

förhandlingar är av stor användbarhet för företagets intressenter. Ur en kreditgivare eller 

investerares synvinkel representerar dessa summor investeringar, eftersom 

kapitalbesparingarna har överförts till företaget för att användas i verksamheten. Från 

gäldenärens syn utgör summorna investeringar eftersom det kapital som företaget mottar 

omvandlas på ett sätt som passar företagets mål och som ligger inom ledningens kontroll 

(Littleton, 1952 s. 173).  

Littleton (1952, s. 173) beskriver att begreppet investerat i är det som bäst kan 

sammankopplas till ordet kostnader. Han redogör för att kostnader i detta fall är det totala 

priset som är involverat i en transaktion mellan oberoende förhandlare, vilka agerar utifrån 

deras respektive företag. Detta koncept innebär att det inte kan förekomma några 

transaktionskostnader om det givna företaget inte är en direkt part (Littleton, 1952 s. 173).  

Enligt Littleton (1952, ss. 214-215) är det vanligt att man anser att framtida priser är olämpligt 

att använda inom redovisning, eftersom det inte går att helt säkerställa dessa. Nuvarande 

priser är monetära och kan vara viktiga inom redovisning om de är av klar relevans för 

företaget, baserat på dess faktiska transaktioner (Littleon, 1952 ss. 214-215). Tidigare priser 

(kostnader) representerar beslut som tidigare har tagits i verksamheten och består därmed av 

information om företagets erfarenheter. Detta beskriver Littleton (1952, s. 215) som viktiga 

delar vid beslutsfattande om framtiden. Han menar att investerare är lika berörda av att läsa 
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om ledningens tidigare beslutsfattande, som att bedöma möjliga framtida resultat (Littleton, 

1952 s. 215).  

 

2.1.2 Väsentlighetsprincipen  

 

Hendriksen och Van Breda (1992, ss.143-144) beskriver att väsentlighet används för att 

fastställa vilken information som ska lämnas ut till generella, oidentifierade användare. Det 

innebär att informationen kan anses vara väsentlig om den anses vara av stor vikt för 

användare av räkenskapsrapporterna, och ska då offentliggöras (Hendriksen & Van Breda, 

1992 ss. 143-144). Enligt Hendriksen och Van Breda (1992, ss. 143-144) kan väsentlighet 

även definieras som en begränsning av hur mycket detaljerad information specifika användare 

kan hantera. Det är viktigt att informationen i företagets finansiella rapporter sammanfattas på 

ett sätt som gör informationen meningsfull för användaren. Hendriksen och Van Breda (1992, 

s.144) beskriver att för mycket information i företagets finansiella rapporter kan vara lika 

missledade som för lite information. Finansiella rapporter som innehåller en allt för stor 

mängd onödiga detaljer kan försämra användarnas prognostisering och beslutstagande 

(Hendiksen & Van Breda, 1992 s.144).  

 

2.1.3 Objektivitetsprincipen  

 

Bengt Bengtsson (2006) beskriver att objektivitet inom redovisning innebär att värderingar 

inte är beroende av den som utför dessa. Samma resultat ska kunna beräknas även av en annan 

person. Han redogör även för att värderingen ska ske med utgångspunkt från bevisning i form 

av verifikationer, till exempel kvitton och fakturor. Genom att redovisningen grundar sig på 

affärshändelser som kan styrkas minimeras risken för en godtycklig redovisning (Göteborgs 

Universitet, 2013). Det är dock svårt att skapa en fullständigt objektiv redovisning enligt 

Bengtsson (2006). Tillsammans med verifierbarhet utgör objektivitet argument för att 

värdering ska ske till historiska kostnader (Bengtsson, 2006).  

 

2.1.4 Relevans och reliabilitet vid varumärkesvärdering 

 

Relevans och reliabilitet är viktiga begrepp vid värdering av varumärken. Hendriksen och Van 

Breda (1992, s.511) menar att relevans och reliabilitet ibland anses utgöra varandras 

motsatser. Detta menar de dock inte alltid stämmer, utan att de i många fall är 

sammankopplade (Hendriksen & Van Breda, 1992, s.511).  

 

Enligt Hendriksen och Van Breda (1992, s.133) finns flertalet definitioner av relevans. I 

grunden kan relevant information beskrivas som information som är bärande i frågan. Det kan 

den vara på tre olika sätt; genom att påverka målsättningarna, förståelsen och besluten. Alla 

dessa tre ger enligt Hendriksen och Van Breda (1992, s.133) en definition av relevans. För att 

information ska ha något värde måste den vara relevant för beslutsfattande (Hendriksen & 

Van Breda, 1992 s.133). Relevans anses föreligga då informationen kan påverka beslut genom 

att hjälpa att forma prognoser om tidigare, nuvarande och framtida händelser. Informationen 
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är även relevant om den kan bekräfta eller korrigera tidigare bedömningar som har gjorts 

(Ekonomistyrningsverket, 2002). 

 

Informationen måste även innehålla en hög reliabilitet, alltså vara tillförlitlig 

(Ekonomistyrningsverket, 2002). Den anses uppfylla detta om den inte innehåller betydande 

felaktigheter och eller är vinklad. Som användare måste man kunna förlita sig på att 

informationen på ett korrekt sätt visar det den ämnats eller antas visa. Information som är 

relevant kan ändå vara så pass osäker att den är potentiellt vilseledande. Det anses därför inte 

lämpligt att ha med denna information i de finansiella räkenskaperna 

(Ekonomistyrningsverket, 2002).  

 

2.2 Redovisningsteorier 

 
De redovisningsteorier som ligger till grund för denna studie är enhetsteorin och ägarteorin. 

Enhetsteorin beskrevs första gången av Paton år 1922 i boken Accounting theory, och innebär 

att företaget ses som en enhet som är separerad från dess ägare (Godfrey, Hodgson, Tarca, 

Hamilton, Holmes, 2010 s. 262). Följande är ett citat från Paton (1922, s. 309): 

…the intangible asset accounts exhibit the duplicated representation of wealth which arises 

out of the fact that accounting is based upon the point of view of the specific enterprise rather 

than that of the community. Rights and privileges and claims, from the standpoint of the 

accountant, constitute assets to the beneficiary enterprise. 

Vid enhetsteorin utgår företagets finansiella rapporter från företagets synvinkel, med fokus på 

utdelningar och vinst per aktie. Företaget handlar med sina egna aktier, vilket visar att 

marknaden accepterar företaget som en separat enhet (Godfrey et al, 2010 s. 262). 

Enhetsteorin beskriver företag som en enhet som är separerad från dess ägare och har en egen 

identitet, där redovisningen utförs utifrån verksamhetens synvinkel. Konton och transaktioner 

klassificeras och analyseras utifrån synsättet att verksamheten utgör en egen enhet. Principer 

och procedurer formuleras inte utifrån enskilda intressen, som till exempel ägares, utan det är 

företaget som är i centrum. Ägare och kreditgivare ses bara som givare av tillgångar (Godfrey 

et al, 2010 ss. 260-261).  Enhetsteorin kan beskrivas enligt formeln (Godfrey et al, 2010 

s.261): 

 

Assets = Equites 

 

Till skillnad från ägarteorin, där utgångspunkten ligger på tillgångarna med avdrag för 

skulder, fokuserar man vid enhetsteorin på hela tillgångssidan (Godfrey et al, 2010 ss 260-

261). Tillgångarna anses ur detta perspektiv vara det verkliga som företaget har att arbeta 

med. Företagets balansräkning visar tillgångarna, vilka betraktas vara ett direkt utlåtande på 

värdet av verksamheten. Intäkter definieras enligt enhetsperspektivet som inflöde av tillgångar 

som uppkommer på grund av företagets transaktioner. Utgifterna relateras till de kostnader 

som tillgångarna gett upphov till vid skapandet av intäkt. Tillgångarna tillhör företaget och 

dess skulder är företagets skyldigheter, inte ägarnas (Godfrey et al, 2010 ss 260-261).  Då 

tillgångssidan är det vitala enligt enhetsteorin bör denna vara så komplett som möjligt. Det är 
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troligt att ett varumärke har ett värde, och det är därför fel att inte allokera goodwill. 

Varumärket kan framförallt vid konsumentprodukter användas för att både öka försäljningen 

och ge företagen en möjlighet att ta mer betalt för sina varor. Varumärket blir då direkt 

kopplat till intäktsflödet. Intäkterna uppstår enligt enhetsperspektivet till följd av företagets 

transaktioner, och att inte erkänna dessa transaktioner skulle därför inte ge en korrekt bild 

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

 

Chirani, Taleghani och  Moghadam (2012) identifierar olika beståndsdelar av ett varumärke. 

Dessa är medvetenhet, lojalitet, upplevd kvalité och associationer. Konsumenternas beteende 

är förknippat med deras upplevelser och preferenser. Ett varumärkes prestationer tas ofta med 

i beräkningen vid värdering och ses som den prestation producenter med starka varumärken 

vill visa (Chirani, Taleghani och  Moghadam, 2012). Den främsta positiva effekten som kan 

uppnås genom ett starkt varumärke är en högre efterfrågan på företagets produkter och 

tjänster. Ett varumärke kan till exempel associeras med olika föremål, personer och kvalité 

(Chirani, Taleghani och  Moghadam, 2012). Steve Jobs kan användas som ett exempel på 

detta. Han är starkt förknippat med företaget Apple och deras produkter. I vissa fall kan det 

till och med föreligga svårigheter att särskilja företaget och personen. I ägarteorin ses 

företaget och ägaren som en enhet (Godfrey et al, 2010, ss.258-260). Kännetecknande för 

denna teori är att det egna kapitalet står i fokus. Företagets egna kapital ses också som ägarnas 

personliga tillgångar. Därför anses till exempelvis lön och utdelning inte utgöra kostnader, 

utan är ett tillvägagångssätt för omfördelning av resurser (Godfrey et al, 2010, ss.258-260). 

 

Följande formel kan användas för att beskriva ägarteorin (Godfrey et al, 2010, ss. 258-260). 

 

P = A – L 

 

där P= proprietorship, ägande, A =asset, tillgångar och L = liabilities, skulder. Formeln 

belyser att företagets kapital kan likställas med ägarens kapital. Kapitalet är lika med 

nettotillgångarna, alltså differensen mellan tillgångar och skulder (Godfrey et al. 2010, ss. 

258-260). Ovidiu Moisescu och Dung Anh Vu (2011) beskriver samma fenomen i en artikel 

om varumärken. De menar att varumärken numera är en högt värderad tillgång som tillför ett 

ekonomiskt värde för ägaren (Moisescu & Vu, 2011).  Med hjälp av varumärket kan ägarna 

öka sin välfärd, vilket är ägarteorins utgångspunkt. Ägarna kan av denna anledning ha ett 

incitament att värdera företagets varumärke (Godfrey et al. 2010, ss. 258-260). 

 

2.3 Standarder vid varumärkesvärdering 
 

Standarder utgör en viktig del vid varumärkesvärdering, och de senaste åren har det skett en 

utveckling gällande dessa. Från och med 2005 ska alla börsnoterade företag inom den 

Europeiska Unionen redovisa enligt IAS/ IFRS. Syftet var att förbättra 

konkurrensmöjligheterna på kapitalmarknaden i Europa, genom att införa en internationellt 

godkänd enhetlig standard (Guggiola, 2010). Införandet av IFRS i en betydelsefull ekonomi 

som EU ledde till att forskningen kring harmonisering av redovisning ökade markant. Enligt 

Guggiola (2010) använder mer än 100 länder i världen IFRS för sina finansiella rapporter, en 

http://hb.summon.serialssolutions.com.lib.costello.pub.hb.se/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Ebrahim+Chirani%22
http://hb.summon.serialssolutions.com.lib.costello.pub.hb.se/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Mohammad+Taleghani%22
http://hb.summon.serialssolutions.com.lib.costello.pub.hb.se/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Nasim+Esmailie+Moghadam%22
http://hb.summon.serialssolutions.com.lib.costello.pub.hb.se/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Ebrahim+Chirani%22
http://hb.summon.serialssolutions.com.lib.costello.pub.hb.se/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Mohammad+Taleghani%22
http://hb.summon.serialssolutions.com.lib.costello.pub.hb.se/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Nasim+Esmailie+Moghadam%22
http://hb.summon.serialssolutions.com.lib.costello.pub.hb.se/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Ebrahim+Chirani%22
http://hb.summon.serialssolutions.com.lib.costello.pub.hb.se/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Mohammad+Taleghani%22
http://hb.summon.serialssolutions.com.lib.costello.pub.hb.se/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Nasim+Esmailie+Moghadam%22
http://hb.summon.serialssolutions.com.lib.costello.pub.hb.se/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Ovidiu+I+Moisescu%22
http://hb.summon.serialssolutions.com.lib.costello.pub.hb.se/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Dung+Anh+Vu%22
http://hb.summon.serialssolutions.com.lib.costello.pub.hb.se/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Ovidiu+I+Moisescu%22
http://hb.summon.serialssolutions.com.lib.costello.pub.hb.se/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Dung+Anh+Vu%22
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del på frivillig basis. Ökad handel mellan länderna har lett till en ökad efterfrågan på en 

enhetlig standard. IAS infördes som ett svar på detta och har varit en internationellt godkänd 

standard sedan 90-talet (Guggiola, 2010).   

 

För att öka användbarheten av företags finansiella information valde IASB att göra 

förändringar i de internationella redovisningsstandarderna. Förändringarna innebär en 

övergång från historiska kostnader till verkligt värde (Hamberg, Paananen & Novak, 2011). 

IASB förespråkar verkligt värde främst för icke- finansiella tillgångar, där den 

marknadsbaserade värderingen görs på basis av förväntade framtida kassaflöden. Kritikerna 

menar dock att man vid värdering till verkligt värde inte får ge för stor handlingsfrihet åt 

företagsledare (Hamberg, Paananen & Novak, 2011). År 2001 ändrade FASB sin standard 

gällande goodwill, från att företag tidigare skulle skriva av goodwill planenligt till en årlig 

nedskrivningsprövning. Denna förändring tycks ha fått marginella positiva effekter gällande 

användbarhet, med undantag för Europa där goodwill amorterades snabbare (Hamberg, 

Paananen & Novak, 2011). Detta påverkade bland annat företagens resultat, eftersom 

nedskrivningarna bedöms vara mindre än de tidigare avskrivningarna. Förändringarna i 

standarderna, i kombination med ett ökat förvärv av goodwill, ledde också till att andelen 

goodwill ökade. Ytterligare en konsekvens är att företag i mindre utsträckning specificerar de 

olika immateriella tillgångarna (Hamberg, Paananen & Novak, 2011). 

 

IASB syftar till att producera principbaserade standarder och man använder sin 

föreställningsram för vägledning. En del av deras standarder kritiserats dock för att till största 

del vara regelbaserade snarare är principbaserade (Godfrey et al, 2010 s. 101).  Tidigare har 

ägarteorin varit den dominerande av de två synsätten, men införandet av IFRS 3 innebar en 

större genomslagskraft för enhetsteorin (Falkman & Marton, 2007). Falkman och Marton 

(2007) förklarar att detta beror på att införandet innebar en ändring av fokus från ägarteorin 

till enhetsteorin. De menar att IASB till viss del gick ifrån ägarteorin vid införandet av IFRS 

3, med syfte att upprätta en rättvisande bild av enheten utan fokusera på ägarna. Falkman och 

Marton (2007) poängterar dock att IFRS inte innebär en komplett övergång till enhetsteorin, 

men att fokus på detta perspektiv har blivit större (Falkman & Marton, 2007).  

 

IASB rekommenderar att finansiella rapporter ska förberedas utifrån ett enhetsperspektiv, och 

inte ur ägarnas synvinkel. Många är eniga om att verksamheten är avskilt från ägarna och att 

rapportering utifrån ett enhetsperspektiv är att föredra (Godfrey et al, 2010 s.109). Det finns 

dock de som menar att IASB inte ger tillräckligt med information för att tydliggöra varför 

enhetsperspektivet är mer användbart än andra perspektiv, som till exempel ägarperspektivet 

(Godfrey et al, 2010 s.109). 

 

Vid varumärkesvärdering är IAS 38 och IFRS 3 viktiga standarder med syfte att underlätta 

värderingen. IAS 38 beskriver de redovisningskrav som finns uppställda för immateriella 

tillgångar. Standarden redogör för flera kriterier som måste uppnås för att företaget ska kunna 

erkänna tillgången. Den innehåller även specificering gällande mätning av bokfört värde för 

immateriella tillgångarna samt krav på öppenhet gällande dessa tillgångar (Deloitte, 2013a). 

IAS 38 beskriver en immateriell tillgång som en identifierbar ickemonetär tillgång som saknar 
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fysisk substans. Standarden redogör för tre vitala egenskaper som en immateriell tillgång ska 

besitta. Dessa är identifierbarhet, kontroll samt framtida ekonomiska fördelar (Deloitte, 

2013a).  

 

Enligt IAS 38 ska företaget erkänna en immateriell tillgång, då den uppfyller två krav. Dessa 

krav är att tillgången sannolikt kommer att medföra ett framtida inflöde av ekonomiska 

fördelar samt att tillgångens kostnader kan mätas tillförlitligt (Deloitte, 2013a). Kraven gäller 

både då tillgången är uppköpt eller internt genererad i företaget. Då dessa krav inte kan anses 

vara uppfyllda vid internt genererade varumärken kapitaliseras dock den sistnämnda kategorin 

inte i praktiken. De förväntade framtida ekonomiska fördelarna måste baseras på logiska och 

väl grundade antaganden som kommer att kvarstå hela tillgångens livslängd. Detta kriterium 

anses alltid vara uppfyllt då den immateriella tillgången är uppköpt. Om den immateriella 

tillgången inte kan uppfylla erkännandekriterierna ska dess utgifter istället kostnadsföras när 

de uppstår. Internt genererade varumärken ska enligt IAS 38 inte erkännas som en tillgång 

(Deloitte, 2013a).  

 

IFRS 3 beskriver redovisning vid uppköp. Standarden redogör för att uppköpta immateriella 

tillgångar ska erkännas och mätas till det verkliga värdet vid tidpunkten för uppköpet. Den 

beskriver rörelseförvärv som en transaktion eller händelse, där köparen erhåller kontroll över 

en eller flera verksamheter. IFRS 3 ger även vägledning vid rörelseförvärv med specifika 

aspekter, som till exempel identifiering av uppköpta immateriella tillgångar (Deloitte, 2013b).  

Köparen ska erkänna de uppköpta identifierbara immateriella tillgångarna separat från 

goodwill. En uppköpt immateriell tillgång uppfyller kriteriet om separerbarhet om det finns 

bevis om transaktioner för den typen av tillgång eller liknande tillgångar. Detta oberoende om 

transaktionerna sker sällan eller om uppköparen är involverad i dem (Deloitte, 2008).   

 

En reviderad version av IFRS 3 gavs ut i januari 2008 (Deloitte, 2013b). I den nyare upplagan 

har man bland annat tagit bort tillförlitlighet som ett kriterium för erkännande av en tillgång 

eller en skuld separat från goodwill. Detta då man ansåg att det var en överlappning av det 

övergripande erkännandekriterium som finns i IASB:s ramverk. I den reviderade standarden 

eliminerades även begreppet sannolikhet av in-eller utflöde av ekonomiska fördelar. Detta 

leder till ett större fokus på förekomsten av en ofrånkomlig rättighet eller skyldighet (Deloitte, 

2008).   

 

ISO 10668 utvecklades under slutet av 2000-talet som ett svar på problemet med avsaknaden 

av en enhetlig standard för värdering av varumärken (Brand Finance, 2010). Den är en så 

kallad meta standard, vilket betyder att den ger en kortfattad beskrivning av vilka principer 

som ska följas och tillvägagångssättet vid värdering av alla typer av varumärken (Brand 

Finance, 2010). Ett krav för att en standard ska godkännas enligt ISO 10668 är att tre olika 

analyser ska genomföras innan en uppfattning om varumärket görs. Analyserna är av juridisk, 

beteendevetenskaplig samt finansiell karaktär, vilka alla tre är en förutsättning för att kunna 

utvärdera varumärketmärket grundligt. Dessa tre analyser ska genomföras på alla varumärken, 

både nya och gamla, samt gamla varumärken där tillägg gjorts (Brand Finance, 2010).    
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I den juridiska analysen ska man först definiera varumärket, samt fastställa vilka immateriella 

tillgångar som ska inkluderas i värderingen (Brand Finance, 2010). ISO 10668 definierar först 

begreppet trademark, men hänvisar också till andra immateriella tillgångar som ofta ingår i en 

bredare term än begreppet brand. ISO-standarden refererar till fem olika typer av immateriella 

tillgångar som kan separeras från goodwill vid förvärv (Brand Finance, 2010). Den andra 

aspekten är den beteendevetenskapliga och innebär att den som värderar varumärket måste 

kunna förstå och uppfatta vilket beteende olika intressenter har. Hänsyn ska tas till 

geografiska faktorer, produkt- och kundsegment samt i vilken kontext varumärket befinner sig 

(Brand Finance, 2010).  

 

Den tredje analysen som måste utföras är en finansiell analys. I ISO 10668 finns tre metoder 

för den finansiella analysen definierat; marknads-, kostnads- och inkomstmetoden (Brand 

Finance, 2010). Marknadsmetoden innebär att man värderar genom att jämföra företagets 

varumärke med andra varumärkens pris på marknaden (Brand finance, 2010). 

Kostnadsmetoden ger enligt Treffner (2011) två möjligheter till värdering av varumärken, 

värdering till historiska kostnader eller återanskaffningsvärde. Varumärket beräknas enligt 

inkomstmetoden genom att man diskonterar de framtida ekonomiska fördelarna som förväntas 

genereras av varumärket under dess återstående livslängd. Detta tillvägagångssätt möjliggör 

för sex olika metoder för värdering; prispremiemetoden, volympremiemetoden, 

royaltykassaflödesmetoden, inkomstfördelningsmetoden, residualkassaflödesmetoden samt 

marginalkassaflödesmetoden (Treffner, 2011). Några av dessa värderingsmetoder beskrivs 

mer ingående senare i kapitlet. 

 

Sammanfattningsvis har enhetsteorin fått en allt större betydelse vid varumärkesvärdering och 

är nu en viktig del av processen. Införandet av IFRS 3 innebar att fokus flyttades från 

ägarteorin till enhetsteorin. Enhetsteorin utgör nu en grund för de standarder som produceras 

och IASB förespråkar att man utgår från ett denna teori vid finansiell rapportering. IAS 38, 

IFRS 3 och ISO 10668 har som syfte att underlätta värderingen av varumärke, samt bidra till 

en enhetlighet. Redovisningsteorierna och standarderna utgör en viktig del vid val av 

värderingsmetod.   

 

2.4 Hur värderas varumärken 

 

För att besvara studiens forskningsfråga måste de teoretiska värderingsmöjligheterna för 

varumärken undersökas. Varumärken värderas i samband med förvärv av andra tillgångar. 

Vid förvärvstidpunkten är priset ofta högre än summan av ett företags alla materiella 

tillgångar, denna skillnad benämns som goodwill. Goodwill består av immateriella tillgångar 

som till exempel kundlojalitet, patent och upphovsrätt samt personalkunskap och varumärke 

(Seetharaman, Nadzir & och Gunalan, 2001). Värdet på ett varumärke är lika med de framtida 

möjliga ekonomiska fördelarna, vilka stegvis framtas med hjälp av andra tillgångar. 

Sammanfattat innebär varumärkesvärdering att särskilja varumärkets värde från andra 

tillgångar (Simon & Sullivan, 1993).  
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Då varumärken utgör en del av goodwill beror varumärkesvärderingen till stor del på hur 

goodwill definieras och värderas. IFRS 3 beskriver goodwill som differensen mellan summan 

av det verkliga värdet vid förvärvstidpunkten och nettot av de förvärvade identifierbara 

tillgångarna och de övertagna skulderna vid förvärvsdagen (Deloitte, 2013b).  

 

När goodwill har definierats ska varumärket urskiljas och värderas. Olika synsätt ger olika 

perspektiv på vilka faktorer som ska tas med i beräkningen av värdet. Marknadsförare 

fokuserar på mer subjektiva delar som till exempel kundnöjdhet, medan aktiekursen är 

viktigare sett ur ett finansiellt perspektiv (Motameni & Shahrokhi, 1998). Seetharaman, 

Nadzir och Gunalan (2001) beskriver varumärke som en symbol förknippat med känslor och 

upplevelser för ägaren och för kunden. Det kan endast ses som en tillgång för företaget om 

konsumenterna är medvetna om det och värdesätter. De tre viktigaste beståndsdelarna i ett 

varumärke är medvetenhet, kvalité och lojalitet (Seetharaman, Nadzir & Gunalan, 2001). 

Tanken bakom ett varumärke är att ett företag kan garantera att alla produkter med samma 

märke har likvärdig kvalité (Motameni & Shahrokhi, 1998). För marknadsförare är det därför 

av stor vikt att de bakomliggande faktorerna för ett varumärkes framgång identifieras. 

Motameni och Shahrokhi (1998) menar att varumärkets värde beror på antalet köpare och 

lojalitet blir då ett viktigt begrepp vid varumärkesvärdering. Även faktorer som medvetenhet 

och upplevd kvalité är viktiga beståndsdelar. Varumärket kan förstärkas och skyddas genom 

tillägg som patent och välfungerande marknadskanaler (Motameni & Shahrokhi, 1998). 

 

Tre faktorer som definieras av Motameni & Shahrokhi (1998) som viktiga värdehöjande 

faktorer är som tidigare nämnt lojalitet, upplevd kvalité och medvetenhet (Motameni & 

Shahrokhi, 1998). Lojalitet definieras av Mao (2010) som att föredra en specifik tjänst eller 

produkt. Lojala kunder väljer ett märke vars produkter de föredrar och de pratar bra om detta 

varumärke inför andra. Kunderna anser också att deras val av produkter är bättre än andras 

(Mao, 2010). Upplevd kvalité beskrivs som kundens övergripande omdöme gällande 

produktens överlägsenhet eller kvalité. Seyed Fathollah Amiri Aghdaie, Hossein Rezaei 

Dolatabadi och Vahid Shokri Aliabadi (2012) beskriver att kundens upplevda kvalité kan vara 

skild från produktens verkliga kvalité. Medvetenhet är en viktig faktor som påverkar 

konsumenter vid beslutsfattande. Den samlade medvetenheten kring ett varumärke är ett 

resultat av konsumtion eller marknadskommunikation. Medvetenhet blir allt viktigare, 

framförallt i branscher med vardagliga varor som konsumeras ofta, då det har en stor 

påverkan på köpbeteendet (Yap, Leong & Wee, 2012) 

 

Motameni och Shahrokhi (1998) beskriver det finansiella synsättet, där aktiepriset kan 

användas som bas för att beräkna varumärkets värde. Varumärkesvärdet definieras som det 

ytterligare kassaflöde som en produkt eller tjänst med varumärke genererar, jämfört med en 

produkt utan varumärke. Värderingen syftar till att skilja varumärkets värde från företagets 

andra tillgångar. Det finns också en skillnad mellan makro- och mikroperspektivet. 

Makroperspektivet är ett objektivt värde på varumärket utifrån dess bestämningsfaktorer 

(Motameni & Shahrokhi, 1998). Detta perspektiv bedömer varumärkeskapitalet ur företagets 

synvinkel. Fokus ligger här på att företaget ska kunna jämföra effektiviteten av sina 

marknadsföringsbeslut med andra företag i samma bransch. Företaget kan dock vid detta 
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perspektiv inte bedöma varumärkeskapitalet på en individuell nivå (Simon & Sullvian, 1993). 

Detta möjliggör mikroperspektivet, genom mätning av utfallet av marknadsföringsbeslut 

(Simon & Sullvian, 1993). Mikroperspektivet fokuserar på individuella varumärken och 

förändringar i dessa genom att mäta vad stora förändringar i marknadsföring resulterar i. En 

förändring i varumärkeskapitalet på grund av företagets beslutstagande reflekterar 

värdeförändringen i det underliggande varumärket. Genom en analys ur mikroperspektivet 

kan företaget övervaka marknadens och konkurrenternas respons på företagets 

marknadsföringsbeslut. En nackdel med detta perspektiv är att data på aktiemarknaden är 

väldigt rörig, vilket medför att endast större händelser kommer att ha en betydande effekt på 

varumärkeskapitalet (Simon & Sullvian, 1993). Det finansiella perspektivet tar även hänsyn 

till marknadsmässiga aspekter (Motameni & Shahrokhi, 1998).  

  

Varumärken består av flertalet olika subjektiva faktorer, som till exempel kundnöjdhet och 

kundkännedom. Det är viktigt att förstå hur dessa faktorer påverkar värdet av dessa tillgångar. 

För att kunna värdera och kapitalisera varumärket måste värderingen dock bygga på mer 

konkreta värden, och stor vikt måste därför läggas även på det finansiella perspektivet. De 

olika metoder som finns att tillgå idag fokuserar på olika saker, men de har alla ett finansiellt 

perspektiv oberoende om fokus ligger på kostnad, marknadsvärde eller inkomster. 

 

I teorin beskrivs ett antal metoder, baserat på det finansiella perspektivet. Denna studie 

beskriver här några metoder som behandlar varumärkesvärdering, dessa är; kostnadsbaserad 

metod, värdering till marknadsvärde, inkomstbaserad metod, samlingsmetoden och 

interbrandmetoden (Seetharaman, Nadzir & Gunalan, 2001). 

 

2.4.1 Kostnadsbaserad metod 

 

Vid den kostnadsbaserade metoden kan varumärkets värde likställas med kostnaden för att 

förvärva, skapa och underhålla varumärket. Värderingsmetoder med historiska kostnader som 

grund har alltid blivit kritiserade, då man menar att redovisningen borde vara mer 

framtidsorienterad. Kritikerna anser även att metoden misslyckas med att visa varumärkets 

inbäddade värde (Seetharaman, Nadzir & Gunalan, 2001). Seetharaman, Nadzir & Gunalan 

(2001) menar dock att professionen föredrar denna metod eftersom värdering idag till stor del 

sker till historiska kostnader. För att kunna göra en korrekt värdering av varumärket måste 

både indirekta och direkta kostnader tas med i beräkningarna. De indirekta kostnaderna kan 

dock vara svåra att identifiera. En annan faktor som kan vara svåridentifierad är tidsperioden, 

från vilken tidpunkt kan till exempel teknisk expertis börja erkännas. Det är även svårt att 

värdera teknisk expertis, vilket utgör en viktig immateriell del av varumärket. 

Diskonteringsräntan är ytterligare ett problem vid värderingen. Om man ska omräkna de 

historiska kostnaderna till verkligt värde måste diskonteringsräntan anpassas med hänsyn till 

detta (Seetharaman, Nadzir & Gunalan, 2001).  

 

Det finns två olika sätt att värdera till historiska kostnader. Det vanligaste är enligt Walker 

och Jones (2003) att värdera till historiska kostnader med avdrag för avskrivningar. Detta blir 

då inte ett attribut för tillgången, utan ett resultat av redovisningsmässiga beräkningar. 
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Historiska kostnader anses vara ett tillförlitligt sätt att värdera tillgångar. Olika personer kan 

dock erhålla olika resultat, beroende på vilka historiska kostnader de väljer att inkludera 

(Walker & Jones, 2003).   

 

Det finns både för- och nackdelar med att värdera tillgångar till historiska kostnader jämfört 

med värdering till marknadsvärde. Värdering med marknadsvärdet som grund fungerar bra i 

teorin, där marknaden är perfekt. I verkligheten är det dock inte önskvärt att helt ersätta 

historiska kostnader till förmån för marknadsvärden (Sapra, 2007). Till följd av olika 

ekonomiska kriser har marknadsvärdering i allt större utsträckning granskats, eftersom 

värderingsmetoden påstås skapa och förvärra de finansiella kriserna (Eboli, 2010). 

 

2.4.2 Värdering baserat på marknadsvärde 

 

Vid värdering baserat på marknadsvärde ligger fokus externt, och syftet är att veta till vilket 

värde varumärket kan avyttras. De framtida betalningsströmmarna diskonteras till nuvärde för 

att bestämma försäljningsvärdet. För att kunna använda denna metod krävs att ett 

marknadsvärde kan fastställas. Det föreligger dock svårigheter att fastställa marknadsvärdet 

eftersom varumärken idag inte handlas på en aktiv marknad. De flesta företag får därför svårt 

att värdera sina varumärken till försäljningspris. Värdet för de totala immateriella tillgångarna 

kan dock kunna beräknas genom att räkna ut differensen mellan det totala värdet för hela 

företaget och företagets materiella tillgångar. Beräkningarna kan vid denna metod även 

grundas på jämförelser mellan olika företags varumärken (Seetharaman, Nadzir & Gunalan, 

2001).  

 

Det existerar två typer av marknadspris. Dels det pris företaget skulle kunna erhålla för varan 

om den avyttrades på en aktiv marknad. Det andra är det pris som företaget skulle behöva 

erlägga för att anskaffa varan. Förespråkarna för marknadsvärdering menar att metoderna kan 

användas enskilt eller i en kombination (Staubus, 2004). Staubus (2004) argumenterar för att 

värdering ska ske till uppdaterade marknadspriser, eftersom det är mer relevant för 

mottagarna av den finansiella informationen. Det pris till vilket en tillgång kan säljas eller 

köpas för på en aktiv marknad är även ett bra mått för dess ägare. Användbarhet av de 

finansiella rapporterna är mycket viktigt enligt Staubus (2004). Vid användbarhet läggs stor 

vikt vid framtida kassaflöden, vilket är hjärtat i den finansiella ekonomin (Staubus, 2004). 

Mottagarna av den finansiella informationen antas vara investerare som främst är intresserade 

av framtida utdelningsmöjligheter, samt huruvida ett företag kan betala sina skulder. Andra 

fördelar med marknadsvärden är att dessa visar vilken köpkraft ett företag har och hur likvida 

dess tillgångar är. Välstånd mäts idag ofta i termer av köpkraft, vilket är viktigt för investerare 

då deras intresse av att investera i företag beror på hur hög denna faktor är. Staubus (2004) 

påpekar dock att kraven på tillförlitlighet bör sättas högt, eftersom det utgör ett viktigt 

kriterium vid användning av den finansiella informationen. Tillförlitlighet ska förknippas med 

en specifik metod, och inte med tillgången som ska värderas (Staubus, 2004). 

 

Bauer och Hammerschmidt (2005) menar i likhet med Staubus (2004) att externa investerare 

och aktieägarvärde är i fokus vid marknadsvärdemetoden. Kassaflöden anses prioriterat och 
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det finns ett fokus på fysiska och finansiella tillgångar, medan immateriella tillgångar anses 

vara sekundärt (Bauer och Hammerschmidt, 2005). Det viktigaste är att fokus ligger på 

strategier som reducerar kostnader, vilket dock riskerar att leda till lägre kundnöjdhet. Bauer 

och Hammerschmidt (2005) föreslår därför att man ska lägga tonvikt på kundnöjdhet och 

långsiktig hållbarhet, istället för att fokusera på investerare (Bauer och Hammerschmidt, 

2005). 

 

2.4.3 Inkomstbaserad metod 

 

Den inkomstbaserade metoden beskriver flertalet olika sätt att beräkna varumärkets värde, 

baserat på företagets inkomster. Ett tillvägagångssätt är att låta de förutspådda framtida 

intäkterna diskonteras till nuvärdet. Detta kräver att man kan uppskatta varumärkets framtida 

nettovinst. Nettovinsten kan till exempel beräknas genom att göra en jämförelse med 

generiska produkter. Värdet kan också beräknas genom en bedömning av hur utbudet och 

efterfrågan påverkar varumärkets styrka (Seetharaman, Nadzir & Gunalan, 2001). 

 

Inkomstmetoden beskrivs vara framåtriktad då den fokuserar på förväntade avkastning av 

investeringar och syftar till att värdera varumärkets avkastningsförmåga (Le, Gibson & Oxley, 

2003). Vid denna metod behöver man inte anta en godtycklig avskrivningstakt, då den 

underförstått inkluderas i modellen. Det inkomstbaserade tillvägagångssättet ger därför den 

mest tillförlitliga datan (Le, Gibson & Oxley, 2003). Valet av diskonteringsränta innehåller 

till viss del subjektiv bedömning, men detta beskrivs inte vara ett problem. En dynamisk 

ekonomi som har framtida produktivitet i fokus beskrivs troligen vara mer intresserad av 

denna metod än den historiska kostnadsmetoden. En nackdel med det inkomstbaserade 

tillvägagångssättet är att data om företagets avkastning inte är lika tillgänglig som information 

gällande investeringar (Le, Gibson & Oxley, 2003). 

 

De vanligaste metoderna för värdering är de som relaterar till det inkomstbaserade 

tillvägagångssättet. Dessa metoder handlar sammanfattat om att diskontera framtida 

avkastningar, kapitalisering av avkastningen samt överskott av vinst (Hall, 2004). Det 

inkomstbaserade tillvägagångssätten för att fastställa värde inkluderar att bedöma flödet av 

fördelar och bestämma kapitalisering eller diskonteringsränta. Diskonteringsräntan används 

på flödet av fördelar för att på detta sätt beräkna värde (Hall, 2004).  

 

Vilken inkomstbaserad metod som ska användas beror på vilken typ av företag det handlar 

om. Hall (2004) redogör för att den kapitaliserad avkastningsmetod är den mest lämpliga då 

det aktuella företaget har en stabil tillväxt i vinster och intäkter. Om företaget förväntas ha en 

ostabil tillväxt under en tidsperiod är det enligt Hall (2004) istället bättre att använda 

diskonterad framtida avkastning. Denna metod är dock bara användbar i små företag med 

betydande tillgångar (Hall, 2004). Har företaget inga tillgångar fungerar denna metod på 

samma sätt som kapitalisering av avkastningsmetoden (Hall, 2004). Oavsett vilken metod 

man använder inom det inkomstbaserade tillvägagångssättet är det först viktigt att erhålla 

information om praktiken. Viktiga källor för detta ändamål inkluderar bland annat 

årsredovisningar, lista över tillgångar samt krav på kapital (Hall, 2004). 
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Relief from royalty är en av de inkomstbaserade metoderna där värdet beräknas genom en 

uppskattning av licensavgifter (Seetharaman, Nadzir & Gunalan, 2001). Enligt Anderson 

(2004) är det den mest använda inkomstbaserade metoden. IAS 38 hänvisar till metoden som 

en godkänd värderingsmetod, och den är lämplig vid värdering av bland annat varumärken 

(Anderson, 2004). Royaltymetoden utgår från de intäkter ett företag får genom att låta andra 

företag använda deras varumärke. Företaget som äger varumärket undgår denna kostnad, 

därav namnet relief from royalty. Royaltyavgiften baseras på en uppskattning av framtida 

försäljningsintäkter. De framtida royaltyintäkterna diskonteras sedan till nuvärde (Heberden, 

2000). För att beräkna värdet enligt relief from royalty krävs att den som utför värderingen 

fastslår fyra inputs. Dessa är royaltyintäkten i form av en procentsats på försäljningen, den 

prognostiserade försäljningen, livslängden för tillgångar med en bestämd livslängd samt 

kostnaden för kapitalet. Det mest subjektiva i denna värderingsmetod är bedömningen av 

leasingavgiften, royalty rate. I de flesta fall måste den som utför värderingen av varumärket 

uppskatta denna avgift, då de flesta varumärken inte hyrs ut till en tredje part. Bedömningen 

av licensavgiften har både en kvantitativ och kvalitativ del, där hänsyn måste tas till både 

finansiella och marknadsföringsmässiga faktorer (Anderson, 2004). 

 

2.4.4 Samlingsmetoden 

 

Samlingsmetoden använder flera olika, samlade kriterier för att beräkna värdet. Tanken är att 

metoden ska passa både interna och externa intressenter. Alla faktorer som direkt kan 

hänföras till varumärket ska tas med i beräkningen, och det måste finnas en antydan om att 

varumärket kommer att generera ekonomiska fördelar. Ett exempel på tillvägagångssätt är att 

man använder företagets uppskattade genomsnittliga vinster efter skatt under en treårig 

tidsperiod (Seetharaman, Nadzir & Gunalan, 2001). 

 

För att beräkna vilka vinster som kan hänföras till varumärket måste faktorer som direkt kan 

relateras till det identifieras. Det är dock svårt att veta vilka faktorer som ska hänföras till 

varumärket. Ska till exempelvis ett väl utvecklat distribueringssystem som bidrar till 

företagets framgång anses utgöra en del av varumärket? Det kan inte relaterats direkt till 

varumärket, men det bidrar till dess framgång (Seetharaman, Nadzir & Gunalan, 2001). 

 

Efter att varumärkets faktorer har fastställs adderas en multiplikator till beräkningen. För att 

bestämma denna multiplikator tar man hänsyn till sju olika faktorer, som baseras på 

varumärkets styrka. Dessa sju faktorer är ledarskap, stabilitet, marknad, support, 

varumärkesskydd, internationell image samt trender (Seetharaman, Nadzir & Gunalan, 2001). 

Ledarskap handlar om hur marknadsledande företaget är och hur bra det är på att bibehålla 

den positionen. Stabilitetsfaktorn lägger vikt vid att företaget ska kunna behålla sin image och 

kundlojalitet under en längre tidsperiod. Marknadsfaktorn tar hänsyn till att vissa 

produktmarknader har större värde än andra, vilket beror på deras förmåga att skapa stora 

försäljningsvolymer. Faktorerna support och varumärkesskydd beskriver hur stor support 

ledningen ger och vilka olika legala skydd varumärket har. Ett internationellt varumärke har 
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större möjligheter än ett lokalt och trendaspekten handlar om varumärkets förmåga att 

överleva förändringar i trender (Seetharaman, Nadzir & Gunalan, 2001). 

 

Varumärkesmultiplikatorn läggs på varumärket efter att vissa avdrag har gjorts (Seetharaman, 

Nadzir & Gunalan, 2001). Seetharaman, Nadzir och Gunalan (2001) beskriver en formel för 

varumärkesvärdeberäkning enligt denna metod. 

 

   A-B-C=D 

 

I denna formel är A = vinsten för en produkt med varumärke, B = vinsten för en omärkt 

produkt av samma slag som produkten i A och C = vinsten på produkten som inte kan kopplas 

samman med varumärket. D blir nettovärdet, som ska multipliceras med multiplikatorn för att 

fastställa varumärkets värde. Denna metod är baserad på att kassaflödet för varumärket är 

separat identifierbart (Seetharaman, Nadzir & Gunalan, 2001). 

 

2.4.5 Interbrandmodellen 

 

Traditionella tillvägagångssätt vid värdering av varumärkeskapital har haft marknadsföring, 

finansiering eller en kombination dessa som utgångspunkt. De marknadsbaserade 

tillvägagångssätten är främst studier som mäter konsumenters preferenser och attityder. Dessa 

tillvägagångssätt beskrivs vara enkla och användbara, men är ofta svåra att bedöma 

(Ratnatunga & Ewing, 2008). Vid finansiellt tillvägagångssätt används återanskaffningsvärde, 

inkomstprognoser samt marknadsvärdering för att värdera materiella tillgångar. Man utvidgar 

dessa metoder för att även kunna värdera immateriella tillgångar, som varumärke (Ratnatunga 

& Ewing, 2008). Då konceptet varumärkesvärde är ett subjektivt begrepp bör värderingen 

vara relativ objektiv. Detta är ett av argumenten för användning av finansiellt grundat 

tillvägagångssätt. En del menar dock att metoderna inte fungerar bra för värdering av 

immateriella tillgångar (Ratnatunga & Ewing, 2008). 

 

The Interbrand Group har utvecklat en värderingsmodell som syftar till att överbrygga de 

marknadsförings och finansiella tillvägagångssätten, samt separera materiella och 

immateriella tillgångar (Ratnatunga & Ewing, 2008). Modellen genomförs med en extern 

analys. Denna modell anses vara oberoende och har en utbredd acceptans (Ratnatunga & 

Ewing, 2008). Den största nackdelen med Interbrandmodellen är att ledningen har lite 

kunskap om de värdedrivare för varumärket som är relevanta i företagets bransch. Det finns 

därför brister i modellen gällande vägledning för beslutsfattande (Ratnatunga & Ewing, 

2008). 

 

Med utgångspunkt i de brister som finns vid interbrandmetoden utvecklar och undersöker 

Ratnatunga och Ewring (2008) en modell som ska hjälpa verksamheter att förbereda och 

utföra strategier i syfte att stärka varumärket. Deras modell består av specificerade variabler 

av varumärkets styrkor (Ratnatunga & Ewring, 2008). Med hjälp av denna modell kan man 

erhålla en metod för att få fram värden för varumärkets kapacitet. Detta värde kan företaget 

användas i syfte för budgetering och mätning. Den modell som Ratnatunga och Ewring 
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(2008) utvecklar kan även fungera som en struktur för chefer vid beräkning av 

varumärkesvärdet, vilket är till hjälp vid investeringsbeslut.  Eftersom modellen inkluderar 

både immateriella och materiella delarna av varumärket blir den ett bättre och mer realistiskt 

verktyg vid varumärkesvärdering enligt Ratnatunga och Ewring (2008). En annan fördel är att 

cheferna kan erhålla klarare och statistiskt grundade argument vid exempelvis framtida 

investeringar i varumärket (Ratnatunga & Ewring, 2008)  

 

2.5 Fördelar och svårigheter med varumärkesvärdering 
 

Enligt Tollington (1998) riskerar alltför strikta krav för erkännande och värdering av 

tillgångar att leda till en ofullständig balansräkning. Tollington (1998) tar varumärken som 

exempel på detta. Ett företag som både har ett eget upparbetat varumärke och har förvärvat 

andra, får endast kapitalisera de uppköpta märkena. Detta urval beror på de erkännandekrav 

som föreligger, vilka redogör för att en tillgång ska baseras på en transaktion eller händelse. 

Tollington (1998) anser att detta krav är olämpligt för internt upparbetade varumärken. Detta 

resulterar i en ofullständig balansräkning då båda typer av varumärken på samma sätt kan 

generera framtida ekonomiska fördelar. Tollington (1998) pekar på att orsaken till detta är att 

erkännande av tillgångar trots detta bygger på tidigare transaktioner. En tillgång måste 

identifieras innan man kan mäta den, och kan en immateriell tillgång inte identifieras uppstår 

inget problemet med hur tillgången ska mätas (Tollington, 1998). 

 

Guilding och Pike (1991) menar dock att för stort fokus idag läggs på fördelarna med att 

erkänna och kapitalisera varumärken. Hänsyn borde också tas till de negativa konsekvenserna, 

men diskussionerna behandlar främst om extern värdering ska tillåtas (Guilding & Pike, 

1991). Svårigheterna med att urskilja vilka delar goodwill består av har bidragit till att även 

professionella organisationer har svårt att värdera varumärken. Kan man inte fastställa vad 

goodwill är uppstår problem med hur det ska värderas(Seetharaman, Nadzir & Gunalan, 

2001). Ett annat problem som uppstår vid värdering av varumärken är att det inte finns någon 

enhetlig metod eller specifik standard för varumärken (Ratnatunga, Ewing, 2008). Därför är 

det svårt att fastställa ett syfte med företags värdering av varumärken. Även de metoder som 

finns idag för att fastställa varumärkens värde har vissa problem, som till exempel 

subjektivitet (Tollington, 1998).  

 

Goodwill beskrivs av Giuliani och Brännström (2011) som ett oklart koncept, på grund av 

bristen av en empirisk dimension. Teoretiska definitioner av goodwill och hur man ska 

redovisa det lämnar utrymme för tolkningar, vilket kan orsaka svårigheter för förståelse. 

Redovisningsstandarder utgör ramverk för hur företaget ska redovisa goodwill, men det 

saknas information om den empiriska utkomsten. Genom IFRS 3 utvecklas dock 

offentliggörandet av företags goodwill, genom att standarden kräver att företagen erbjuder en 

kvalitativ beskrivning av delarna i goodwill. Giuliani och Brännström (2011) beskriver att en 

definition av goodwill bland annat påverkar hur man värderar goodwill samt inverkar på 

aktieägare och kapitalmarknaderna (Giuliani & Brännström, 2011).  
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Vilken metod man använder vid varumärkesvärdering ska enligt Guilding och Pike (1991) 

relateras till syftet, vilket i sin tur ska tillgodose ledningens mål. Salinas och Ambler (2009) 

menar att många av dagens metoder endast fungerar i teorin. Diskonteringsräntan är ett 

exempel de väljer att belysa, där vissa justeringar av denna inte kan användas på ett bra sätt 

vid varumärkesvärdering (Salinas & Ambler, 2009). 

 

FASB använder ett regelbaserat system med tre kriterier. Kriterierna handlar om möjliga 

framtida ekonomiska fördelar, ensam eller i en kombination med andra tillgångar. Företaget 

ska kunna kontrollera fördelarna, samtidigt som de ska kunna förhindra andra företag från att 

dra nytta av dem. För att tillgången ska kunna erkännas krävs att företaget kan bevisa att de 

har rätt till vinsterna samt har kontroll över dessa, genom att till exempel en transaktion har 

skett. Utifrån dessa kriterier kan ett varumärke nästan alltid klassificeras som en tillgång  

(Seetharaman, Nadzir & Gunalan, 2001). 

 

Livslängden utgör en svårighet vid värdering av varumärken, då dessa tillgångar inte har 

någon bestämd livslängd. I vissa länder, som Storbritannien och Australien, skulle Goodwill 

skrivas av innan standarderna infördes, vilket ledde till förluster vid förvärv av företag. Det 

övervärde företagen betalar vid en transaktion ses som en förlust som företaget inte får 

kompensation för. Detta väckte stora protester och i Storbritannien ansågs att varumärken inte 

kan ses som en del av Goodwill, utan bör redovisas separat (Seetharaman, Nadzir & Gunalan, 

2001).  

 

Trots försök från IAS och IFRS framgår det att varumärkesvärdering fortfarande inte en enkel 

fråga, och att det kvarstår problem kring värderingsmetoderna. Standardernas olika metoder 

och möjlighet till valfrihet prövar omdömet hos den som utför värderingen. Det kan i sin tur 

minska tillförlitligheten. Samtidigt uppstår andra problem om företaget väljer att inte 

kapitalisera varumärken, eftersom balansräkningarna då blir ofullständiga. En avvägning 

mellan vad man anser är viktigt i de finansiella rapporterna är därför nödvändig. Vid 

värdering av varumärken finns inte en enhetlig värderingsmetod utan flertalet olika 

tillvägagångssätt redogörs. Dessa metoder har alla både för och nackdelar och valet ska 

baseras på syftet med värderingen. Det finns dock flera svårigheter med värdering av 

varumärken, bland annat att varumärke är svårdefinierat och att många värderingsmetoder 

inte fungerar lika bra i praktiken.  
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3. Metod 
 

Kapitlet redogör noga studiens hermeneutiska synsätt samt beskriver och motiverar valet av 

en kvalitativ studie. Vidare motiveras också val av forskningsdesign, fallstudie och kvalitativ 

innehållsanalys. Kapitlet avslutas med en kritisk analys av studiens urval, källor och 

begränsningar.  

 

3.1 Forskningsmetodologi 

 

För att uppfylla studiens syfte har ett hermeneutiskt synsätt använts. Det hermeneutiska 

synsättet fokuserar på teorier och metoder som används för att förklara och förstå sociala 

beteenden (Bryman & Bell, 2011, s. 16). Kunskap om hur redovisning av varumärken 

fungerar i praktiken är grunden för denna uppsats. Studiens syfte utgår från förståelse av 

beteenden och revisorers agerande i praktiken. Det hermeneutiska synsättet anses därför passa 

bäst för denna studie. Ett alternativt synsätt är positivismen, där fokus ligger på 

naturvetenskapliga metoder och därför studerar den sociala världen på ett vetenskapligt sätt 

(Bryman & Bell, 2011, s. 15).  Vetenskapliga metoder kan inte användas för att beskriva 

sociala fenomen, och studier av sociala egenskaper kräver därför andra metoder. Ett 

positivistiskt synsätt hade därför inte varit användbart för denna studie.  

 

Inom forskning skiljer man mellan kvantitativ och kvalitativ ansats. Kvantitativ forskning 

betonar kvantifiering av datamaterial, medan fokus i den kvalitativa forskningen ligger på ord 

istället för siffror (Bryman & Bell, 2011 ss. 26-27). Denna studie grundas av en kvalitativ 

ansats. Med hjälp av den kvalitativa metoden kan en djupare förståelse av verkliga företeelser 

erhållas. Det föreligger svårigheter med att kvantifiera sociala beteenden och det finns en risk 

att informationen som erhålls är bristande. Nackdelarna med den kvalitativa metoden är enligt 

Bryman och Bell (2011, ss.408-409) att den är för subjektiv, samt svår att replikera och 

generalisera. Det finns även brister gällande transparensen. För studiens syfte anses den 

kvalitativa ansatsen vara mest lämplig. Revisorernas kunskap och erfarenhet gällande 

varumärkesvärdering ska erhållas genom intervjuer. Intervjuobjektens åsikter är därför av 

största vikt, vilket den kvalitativa metoden främjar. Metoden tillåter även att man kommer 

nära intervjuobjekten, vilket möjliggör en djupare förståelse. Studien syftar till att studera 

betydelser, och då är den kvalitativa metoden att föredra (Bryman & Bell, 2011 ss.410-411). 

 

Induktion är ofta förknippat med kvalitativa studier, medan deduktion associeras med 

kvantitativa studier och hypoteser. Den förstnämnda syftar till att generalisera empiriska 

observationer, ur vilka en teori sedan kan utvecklas ur den insamlade datan. Vid den 

deduktiva ansatsen är processen omvänd, där är teorin utgångspunkten varur det empiriska 

materialet testas (Bryman & Bell, 2011, ss. 11-14). En induktiv ansats används ofta i samband 

med fallstudier vid informationsanalys. Fallstudiens syfte är att upptäcka nya teorier snarare 

än att bekräfta redan existerande. Den induktiva ansatsen underlättar för forskaren vid bland 

annat fallstudier eftersom den inte binder denne till redan specificerade variabler (Merriam, 

2011, s. 72).  En induktiv fallstudie är en studie som till största del grundar sig på att 
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generaliserbarhet och begrepp lyfts fram ur den tillgängliga informationen (Merriam, 2011, 

s.27). Studien grundas på förståelse om hur värdering av varumärken utförs i praktiken. 

Enstaka fall studeras med ansatsen att generalisera dessa på en större massa. Merriam (2011, 

s.27) beskriver induktiva fallstudier som ett sätt att upptäcka nya begrepp och teorier vilket är 

något denna studie syftar till. Den induktiva forskningen har därför varit användbar i denna 

studie.  

 

3.2 Forskningsdesign 

 

Enligt Yin (2011, s. 39) innehåller varje empirisk forskning en design, oavsett om den är 

uttalad eller inte. Forskningsdesignen står för den logiska kopplingen mellan det empiriska 

datamaterialet, forskningsfrågorna och studiens slutsatser. Forskningsfrågorna leder till 

slutsatserna med hjälp av studiens design. Forskningsdesignen beskrivs av Yin (2011, s. 39) 

som en ritning för forskningen. Syftet är att undvika att hamna i situationer där empirin inte är 

sammankopplad med studiens forskningsfråga (Yin, 2011, s. 39). Merriam (2011, ss. 23-24) 

menar att forskningsfrågan också är viktig vid val av forskningsdesign. Även graden av 

kontroll och vilket resultat man önskar uppnå är faktorer som hänsyn bör tas till. För att kunna 

genomföra en fallstudie krävs ett avgränsat fokus för undersökningen (Merriam, 2011, ss. 23-

24). 

 

Denna studie är utformad som en fallstudie, med fokus på redogörelser och reflektioner. 

Fallstudien innebär en ansats till att belysa ett eller flera beslut samt undersöka 

motiveringarna till besluten och resultatet av dessa (Yin, 2011, s. 30). Studien bygger bland 

annat på en granskning av vilka effekter införandet av nya värderingsstandarder gav. 

Fallstudien ger också en möjlighet att studera ett fenomen mer ingående (Merriam, 1998, s. 

24), vilket studien eftersträvar. Yin (2011, s. 40) beskriver fallstudien som ett sätt att studera 

en aktuell företeelse i dess kontext (Yin, 2011, s. 40). I likhet med den beskrivning Yin ger 

utgör denna studie en granskning av värderingsmetoderna i sitt sammanhang. Yin (2011, s. 

61) gör en åt skillnad mellan enfalls- och flerfallsstudier. Denna studie är en enfallstudie, 

eftersom den enbart fokuserar på redovisare och revisorers syn på värdering av varumärken. 

Enligt Yin (2011, s. 67) kan en enfallstudie vara lämplig för att belysta ett representativt eller 

typiskt fall. Syftet kan då vara att till exempel beskriva en vardaglig händelse (Yin, 2011, s. 

67). Alla företag värderar sina tillgångar, och värdering av varumärken utförs för flertalet 

stora företag. Studien behandlar därför en händelse som kan beskrivas som vardaglig. 

Värderingen är även typisk i sin natur då den utförs på ett likartat sätt oavsett vilket företag 

som utför värderingen. 

 

En del av studiens empiri utgörs av en kvalitativ textanalys av årsredovisningar för olika 

företag. En kvalitativ textanalys är inte lika vanlig som den kvantitativa innehållsanalysen. I 

den kvalitativa textanalysen söker forskaren efter ett underliggande tema i 

undersökningsmaterialet.  För denna studie har årsredovisningar granskats för att erhålla 

information om hur företag har värderar sina varumärken. Utifrån detta har likheter och 

skillnader mellan företagens värderingsmetoder kunnat urskiljas, vilka sedan har analyserats. 
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Den kvalitativa textanalysen innebär att ett tema urskiljs och lyfts fram (Bryman och Bell, 

2011, s.560). Ofta används textutdrag fram för att belysa detta tema. I denna studie används 

en tabell för att på ett lättöverskådligt sätt visa den information som har erhållits.  

 

3.3 Urval 

 

Urvalet för intervjuerna består av respondenter med stor kunskap och erfarenhet av värdering 

av immateriella tillgångar. Det är även av stor vikt att intervjuobjekten besitter god kännedom 

om IFRS och IAS. På grund av den kunskap som krävs för att uppfylla studiens syfte 

specificerades urvalet av respondenter till tre av de fyra största revisionsbolagen, Ernst & 

Young, KPGM samt PWC. Studiens ämne kräver även att revisionsbolagen arbetar med större 

företag, då dessa måste följa gemensamma europeiska standarder. Det anses även troligt att 

större bolag anlitar större revisionsbolag, vilket också motiverar valet av respondenter. 

Intervjun med Ernst & Young utfördes på Boråskontoret, medan intervjuerna med KPMG och 

PWC ägde rum i Göteborg. Det togs kontakt med nämnda bolag genom telefon och mail, där 

den efterfrågade kompetensen specificerades. Även studiens syfte och frågeställningar 

beskrevs, för att säkerställa att respondenten passade studiens urval. Respondenterna består av 

två revisorer som arbetar med värderingsfrågor, samt en revisor som numera är 

värderingsspecialist.  

 

Företagen i studiens textanalys är alla större företag och många av dessa är börsnoterade. För 

studiens syfte måste de företag som studeras följa IFRS och IAS regelverk, vilket främst 

börsnoterade företag gör. Studien syftar till att analysera varumärken och hur de värderas, 

vilket kräver att dess värde tydligt framgår i årsredovisningen. För att få en inblick i vilken 

metod som har använts måste även detta specificeras i årsredovisningens noter. Urvalet 

baseras därför till viss del på hur tillgänglig denna information var. Företagen som analyseras 

är även verksamma inom olika branscher, och har olika storlek och målsättningar. Detta 

eftersom faktorer som storlek och bransch kan påverka värderingen av varumärken. Alla 

årsredovisningar är från år 2011, eftersom nyare version inte fanns att tillgå då textanalysen 

genomfördes.   

 

Intervjuerna och textanalysen bedöms vara en vital del av denna studie. Den information som 

har erhållits genom empirin anses utgöra ett tillräckligt underlag för att studiens syfte ska 

kunna uppfyllas.   

 

3.4 Datainsamling- primärdata, sekundärdata 

 

Vid datainsamlig särskiljs primär- och sekundärdata. Primärdata är data som har samlats in av 

de som utför studien, sekundärdata insamlas av andra (Bryman & Bell, 2011, s. 205). I denna 

studie utgör primärdata intervjuer med personer med stor kunskap om värdering av 

immateriella tillgångar. Genom intervjuerna kan djupgående svar erhållas, vilket bidrar till en 

ökad förståelse. Alternativa tillvägagångssätt som till exempel enkäter är därför inte aktuellt i 

denna studie, eftersom ämnet inte kan behandlas lika djupgående då (Bryman & Bell, 2011, s. 
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205).  Målsättningen med intervjuerna är att få tillgång till den kunskap och praktiska 

erfarenhet om varumärkesvärdering som respondenterna besitter.  

 

För insamling av primärdata i form av intervjuer finns flera tillvägagångssätt. För att erhålla 

intervjuer som är samtalsliknande används en semistrukturerad intervjuform. Detta 

tillvägagångssätt innebär att ett intervjuunderlag färdigställs innan intervjun, men att det är 

flexibelt. En mall finns som stöd för de som utför intervjun, men frågorna kan ändras under 

intervjuns gång och följdfrågor kan ställas (Bryman & Bell, 2011, s. 205). Genom denna 

utrymmesfrihet får intervjuerna en större samtalskaraktär. För att uppfylla studiens syfte 

behövs kunskap om varumärkesvärdering i praktiken, vilket kräver möjlighet till följdfrågor. 

Även information om revisorernas åsikter i ämnet utgör en viktig del, och öppna frågor ökar 

möjligheten till egna åsikter och reflektioner hos respondenterna. En helt ostrukturerad 

intervjuform ger störst möjlighet att variera frågorna efter respondenten. Då försvinner dock 

möjligheten att kunna jämföra respondenternas svar, vilket i denna studie anses vara av stor 

vikt (Bryman & Bell, 2011, s. 205).  

 

Samtliga intervjuer utfördes i ett avskilt och tyst kontorsrum. Respondenterna möjlighet att 

vara anonyma, för att säkerställa att all information som behövs framkommer, ingen av de 

intervjuade valde dock att vara anonyma. En diktafon används under intervjuerna för att 

säkerställa att ingen information missas och fullt fokus kan riktas mot respondenten. 

Diktafonen underlättar även transkriberingen av intervjun, då man kan lyssna igenom 

intervjun flera gånger och minska risken för missuppfattningar. Respondenterna fick 

möjlighet att avböja inspelning av intervjun, vilket ingen gjorde. Ingen av respondenterna 

uppfattades heller vara besvärad av diktafonen. Samtliga intervjuer tog ungefär en timme. 

Transkriberingen av intervjuerna gjordes kort efter varje intervju, vilket bidrar till en bättre 

kontext. Intervjuerna sammanställdes och strukturerades i en för studien lämplig ordning. Vid 

eventuella oklarheter har det funnits möjlighet att kontakta respondenterna för ett 

förtydligande eller för ytterligare frågor.  

 

Sekundärdata kan definieras som data som har insamlats av andra (Bryman & Bell, 2011 

s.313). I denna studie utgör sekundärdata det som tidigare forskning beskriver om varumärken 

och värdering av dessa. Vetenskapliga artiklar och litteratur utgör den största delen av 

studiens teoretiska referensram. Standarderna IAS 38, IFRS 3 och ISO 10668 har beskrivits 

med hjälp av tidskriften Balans samt genom information från Deloittes hemsida. Balans är en 

tidskrift som ges ut av Föreningen auktoriserade revisorer, FAR. De artiklar som används i 

studien skrivna av revisorer, ekonomidoktorer samt en lektor vid Handelshögskolan i 

Göteborg, som alla har stor kunskap i ämnet och speglar praktikens bild av standarderna. 

Revisorernas artiklar anses kunna bidra med en trovärdig bild av varumärkesvärdering. Detta 

eftersom professionens åsikter om varumärkesvärdering utgör en vital del av denna studie. 

Även textanalysen av flertalet företags årsredovisningar utgör en del av studiens 

sekundärdata. Genom denna har kunskap om hur varumärken värderas i olika företag kunnat 

erhållas, vilket utgör en viktig del i studien.  
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3.5 Tillförlitlighet och äkthet 

 

Tillförlitlighet och äkthet kan användas som grundläggande kriterier vid bedömning av en 

kvalitativ studie. Dessa kriterier anses motsvara reliabilitet och validitet som används vid 

kvantitativ forskning. Tillförlitlighet består av fyra delkriterier; trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt möjlighet att bekräfta studien (Bryman & Bell, 2011 s. 395). 
 

Trovärdighet innebär både att man säkerställer att forskningen bedrivs enligt god praxis och 

att forskaren har uppfattat respondenterna på ett korrekt sätt. Triangulering är en annan metod 

för att säkerställa trovärdighet (Bryman & Bell, 2011 s. 396). Detta tillvägagångssätt innebär 

att forskarna använder flera olika insamlingsmetoder och datakällor i studien (Bryman & Bell, 

2011 s. 396). 

 

För att erhålla en stor mängd information har triangulering använts i denna studie. Flera olika 

typer av data har insamlats för att studien ska spegla en korrekt och trovärdig bild av 

varumärkesvärdering. För att ytterligare säkerställa trovärdigheten i studien används även en 

diktafon vid samtliga intervjuer. Detta minimerar risken att missa viktig information under 

intervjun. Det gör också att intervjuerna kan lyssnas igenom och analyseras flertalet gånger, 

vilket ökar trovärdigheten i studien. Eftersom intervjuerna utförs av två personer kan 

respondenternas svar gemensamt diskuteras och tolkas, vilket även det ökar studiens 

trovärdighet.  

 

Delkriteriet överförbarhet handlar om hur väl studiens resultat kan överföras till en annan 

miljö. Vid kvalitativ forskning studeras ofta små grupper djupgående. Det kan därför uppstå 

svårigheter att överföra resultatet, eftersom forskningen behandlar unika aspekter. Vid 

kvalitativ forskning innebär därför överförbarhet främst att erbjuda rikliga beskrivningar som 

fungerar som en databas för beslutsfattande om överförbarhet (Bryman & Bell, 201 s. 398).  

Intervjuerna i studien har genomförts på tre revisionsbolag med tre respondenter, vilket kan 

anses vara för litet urval för en god överförbarhet. Revisionsbolagen i studiens urval är dock 

internationella med likartade policys gällande värdering av varumärke. De 

redovisningsstandarder och modeller som finns vid värderingen är även samma i hela Europa. 

Vid ett större urval av respondenter hade svaren troligen varit av liknande karaktär. Av denna 

anledning anses därför överförbarheten av studiens resultat vara god.  

 

Pålitlighet innebär att forskaren gör en fullständig redogörelse för alla steg i 

forskningsprocessen (Bryman & Bell, 2011 s. 398). Studiens metoddel redogör noggrant för 

tillvägagångssätt, metod, urval och svårigheter. Forskningsprocessen anses därför vara öppen 

och tydligt synliggöra alla steg i studiens process.  

 

Det sista delkriteriet handlar om att forskaren kan visa att denne har agerat på ett bra sätt i sin 

forskning. Detta innebär till exempel att forskaren inte har låtit sina personliga värderingar 

påverka forskningen eller forskningens resultat (Bryman & Bell, 2011 s. 398). Som forskare 

är det svårt att inte ha någon påverkar alls på studiens resultat. Under intervjuerna har det 
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dock funnits en medvetenhet om detta. Genom att ställa öppna frågor där respondenten har 

möjlighet att själv utveckla sina svar anses påverkan på resultatet ha minskat. Vid 

utformandet av frågorna undviks ledande frågor samt ja och nej – frågor, eftersom denna typ 

av frågor kan påverka respondentens svar.  

 

Äkthet handlar om att forskningen representerar en rättvisande bild av deltagarnas olika 

synvinklar. Kriteriet behandlar även om forskningen till exempel har hjälpt deltagarna att få 

en bättre förståelse för deras sociala miljö (Bryman & Bell, 2011 ss. 398-399). Fokus under 

intervjuerna har varit att erhålla information om bland annat respondenternas åsikter kring 

varumärkesvärdering. Då professionens åsikter utgör en viktig del av studien, läggs stor vikt 

vid att lyfta fram dessa i empiri, analys och diskussion.  

 

3.6 Källkritik 

 
Den litteratur som har använts i studien består av både facklitteratur och läroböcker. 

Informationen från dessa källor har jämförts samt diskuterats med utgångspunkt från 

författarnas tidigare kunskap inom området. Även klassiker utgör en viktig del i de litterära 

källorna. De värderingsmetoder som används idag bygger till stor del på dessa klassiker, och 

de anses därför bidra till en ökad tillförlitlighet och tyngd i arbetet.  

 

Standarder och årsredovisningar utgör en del av studiens källor. Dessa anses vara av stor 

tillförlitlighet. Informationen som presenteras i de olika årsredovisningarna gällande 

värdering av varumärke är dock liten. Detta gör att skillnaderna i värderingsmetoderna kan 

vara annorlunda än vad som framgår i den publicerade ekonomiska informationen. Fokus 

ligger dock på den publicerade informationen och bortser från denna möjlighet. Informationen 

kommer från årsredovisningar som publicerades år 2011. Detta kan innebära att företagen 

värderar sina varumärken annorlunda idag. Det anses dock inte troligt att företagen har gjort 

stora förändringar inom detta område under denna korta tidsperiod. Informationen från 

årsredovisningarna anses därför vara användbar. Även den information som har tagits från 

internet anses vara tillförlitlig eftersom källorna är till exempel Deloitte och Göteborgs 

universitet. Författarna har reflekterat över informationen, samt jämfört med andra 

tillförlitliga källor.  

 

En stor del av studien består av vetenskapliga artiklar. Dessa har bidragit till en ökad 

förståelse om värdering av varumärken och problematiken kring denna. Artiklarna har 

granskat noga för att säkerställa att de är vetenskapliga. Informationen har jämförts både med 

andra artiklar och med litteratur. Detta för att öka deras tillförlitlighet. I studien har några 

artiklar från FAR:s tidskrift Balans använts. Dessa artiklar är skrivna av revisorer, 

ekonomidoktorer samt en lektor vid Handelshögskolan i Göteborg, och anses vara av 

tillförlitlighet. Vid insamling av denna information har det funnits en medvetenhet om att 

deras personliga åsikter kan prägla artiklarna.  

 

 



35 
 

3.7 Studiens begränsningar 

 

Studiens största begränsning och problem är svårigheten att få möjlighet till intervjuer. 

Antalet respondenter som besitter den specifika kunskap som krävs för denna studie är 

begränsad, vilket gör urvalet relativt litet. Under våren har revisionsbolagen mycket att göra, 

vilket innebär ytterligare svårigheter att intervjua lämpliga respondenter. Då bara tre 

respondenter intervjuas, utförs även en textanalys av årsredovisningar. På detta sätt anses 

empirin vara tillräcklig för att studiens syfte ska kunna uppfyllas. Eftersom antalet 

respondenter är relativt lågt bygger studien till stor del på enskilda personers kunskap. Det 

finns dock en stor tilltro för respondenternas kompetens och erfarenhet inom området 

 

Textanalysen utförs enbart på sju olika företags årsredovisningar. Detta innebär att det inte 

helt kan säkerställas att en representativ bild av företag har erhållits. Vid ett större urval hade 

eventuellt resultatet sett annorlunda ut.  

 

Intervjuerna har av geografiska skäl enbart utförts i Göteborg och Borås. Det ansågs också att 

det i denna studie inte fanns utrymme för fler intervjuer. Dessa revisionsbolag finns dock i 

hela Sverige där samma angreppssätt och metoder används på deras andra kontor. 

Varumärkesvärdering följer standarder, och lokala avvikelser av revisionsbolagens 

värderingsmetoder förekommer därför inte. Studiens resultat anses därför ändå vara 

generaliserbart för varumärkesvärdering i hela Sverige.  
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4. Empiri 
 

Studiens empiri består till stor del av intervjuer med respondenter som besitter stor kunskap 

och erfarenhet av varumärkesvärdering. Intervjuerna utfördes på tre olika revisionsbolag, 

KPMG, PWC och Ernst & Young. Empirin består även av en kvalitativ textanalys av 

årsredovisningar, som presenteras i slutet av kapitlet.  

 

4.1 Intervju med Thord Axelsson, KPMG 

 

Thord Axelsson har arbetat som revisor i 15 år, varav 5 år har varit på KPMG i Göteborg. 

Han arbetar främst med stora och medelstora företag, där arbetsuppgifterna framförallt är att 

leda revisionen på olika bolag samt att ha kontakt med styrelse och företagsledning. 

Varumärkesvärdering är något han ofta kommer i kontakt med på olika sätt vid större 

koncerner. Som revisor tar han bara del av värderingen och kontrollerar att företagets 

antaganden är rätt gjorda.  

 

4.1.1 Bransch och storlek 

 

Varumärken är enligt Thord vanligt hos företag som verkar i detaljhandel och 

livsmedelbranschen, eftersom de till stor del består av konsumentprodukter. Företagets 

bransch påverkar hur man arbetar med varumärket, samt om det är varumärket eller produkten 

i sig som är viktig.  I detaljhandeln saknar ofta konsumenten kännedom om varumärkets ägare 

eller tillverkare, men de känner igen varumärket. Varumärket blir därför den viktigaste 

faktorn. För företag som till exempel Skanska kan varumärket istället utgöra en 

kvalitetsstämpel berättar Thord. Storleken på företaget påverkar också hur välkänt varumärket 

är. Ju större koncernen är, desto viktigare blir varumärket som komponent. Man tittar på hur 

lätt det är att omsätta varumärket, alltså hur många som vill köpa produkter eller tjänster av 

det.  

 

4.1.2 Standarder 

 

Thord beskriver att varumärke är något som alltid har varit en diskussionsfråga. Vid 

införandet av IAS 38 blev företagen tvungna att allokera ut värden. Om företaget innehar 

goodwill måste man testa det en gång till för att upptäcka eventuella övervärden som ska 

allokeras ut. Företaget har ett år på sig efter till exempel förvärvstillfället att fastställa 

allokeringen och efter det kan man inte ändra denna. Då IFRS infördes var företagen enligt 

Thord ambitiösa med att allokera övervärden. Han anser dock att det idag finns en tendens att 

företagen har börjat återgå till att sätta övervärden som goodwill. Thord beskriver att goodwill 

inte kan utgöra 50 % av företaget. Om företaget konstant ökar goodwill ger det en illusion av 

att värdena är eviga.   

Enligt Thord används inte ISO 10668 alls vid värdering av varumärke. Istället är det IFRS 3 

och IAS 38 som används. IAS 38 är grunden som sätter ramar för varumärkesvärdering och är 

den standard som främst används. Den ger ingen exakt beskrivning av tillvägagångssättet utan 
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värderingen består till viss del även av praxis. Thord anser att IAS 38 är ett bra ramverk och 

att införandet innebar en liten förbättring av värderingen. Han tycker inte att företagets 

värderingsmetoder har förändrats efter införandet, men att företagen har blivit duktigare 

gällande värdering och att kunskapen inom området har ökat något.  

 

IFRS regelverk ska utgöra ett stöd i arbetet med harmonisering av redovisningen. Thord tror 

dock att det aldrig kan bli helt lika, eftersom det är många faktorer som påverkar. Han tycker 

inte att åsikterna kring värdering skiljer sig nämnvärt internationellt, jämfört med i Sverige. 

Det kan dock variera i hur man angriper det och man kan ha olika sätt att beräkna värdet. Han 

upplever dock att det inte finns några större skillnader. 

 

4.1.3 Värdering 

 

Thord redogör att grunden vid varumärkesvärdering är att man vid förvärv går igenom hur 

företagets immateriella tillgångar och övervärden ser ut. Företaget undersöker om man kan 

allokera något annat än det som man har i substans. Ofta betalar företaget ett högre pris än 

själva substansen och man ska försöka hitta dessa övervärden. Dessa övervärden kan till 

exempel vara i form av varumärke. Företaget måste bestämma om det finns ett värde, och för 

att kunna göra det krävs olika värderingsmetoder.  

 

Kassaflödesvärdering är den metod som främst används vid goodwill och liknande berättar 

Thord. Vid varumärkesvärdering är det enligt honom vanligast att företagen använder 

metoden relief from royalty.  Han menar att denna metod underlättar att se om företaget har 

kontroll över varumärket. Saknar företaget kontroll över tillgången kan man inte ta upp ett 

värde av det.  

 

Thord beskriver att värderingen ofta handlar om att undersöka vilka intäktsströmmar företaget 

förväntar sig av varumärket.  Om företaget enbart äger ett varumärke, och det är via det 

varorna säljs, är det från varumärket som företagets betalningsströmmar genereras. Det är då 

detta flöde som man utgår ifrån. Innehar företaget istället flera varumärken måste man 

beräkna hur stor del av betalningsströmmarna som tillhör respektive varumärke. Företaget 

utgår sedan ifrån vad de hade fått betala om man hade leasat detta varumärke, och då handlar 

det ofta om royalty. Företaget sätter därefter en royaltyprocent på detta belopp, som fastställs 

genom att granska liknande varumärken på marknaden. Slutligen utförs en 

kassaflödesvärdering där man studerar flödena framåt. Thord redogör även för att företaget 

måste fastställa om varumärket har en bestämd livslängd, och hur lång denna i så fall 

förväntas vara. Ibland väljer företagen att inte skriva av varumärken, och ibland har man en 

avskrivningstid. Om företagets varumärke ändras, till exempel att en ny logga införs, måste 

företaget skriva av varumärket.  

 

4.1.4 Fördelar och nackdelar 

 

Enligt Thord finns det en risk att allokeringen blir en ”lek med siffror”, i den bemärkelsen att 

man ska leta efter olika övervärden. Han menar att det blir lite konstlat eftersom det inte finns 
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något facit. Det är svårt att fastställa ett värde på varumärke, och det föreligger mycket 

bedömning bakom värderingen. Genom att jämföra transaktioner för liknande varumärken på 

marknaden kan man dock få en känsla av värdet. Varumärkets värde kan raseras relativt 

snabbt menar Thord, och tar ”hästköttsskandalen” år 2013 i Findus produkter som ett exempel 

på detta. Det går inte heller att sätta ett exakt värde på varumärket, då det är svårt att 

identifiera. Istället kan man erhålla ett värde inom ett rimligt intervall. Thord tycker ändå att 

varumärkesvärdering är viktigt då varumärket utgör ett värde för företaget och rimligt borde 

ha det när man förvärvar. 

 

Eftersom det inte finns någon exakthet i ämnet menar Thord att det är svårt att specificera hur 

stora skillnader i värderingen som kan accepteras. Det viktiga är att det ska finnas rimliga 

betalningsströmmar och att företaget inte ger investerarna för stora förväntningar som aldrig 

kan införlivas. Om till exempel samma bolag har två olika siffror, men investerarna ändå inte 

skulle ändra sitt investeringsbeslut, anses värderingen kunna ligga inom acceptans.  

 

4.1.5 Framtid 

 

Thord tycker det är svårt att säga hur framtiden kommer se ut gällande varumärkesvärdering. 

Om IFRS och USA går ihop kommer det antagligen medföra att IFRS blir mer detaljreglerat. 

Diskussionerna idag ligger främst på om företagen ska allokera ut övervärden och lägga 

pengar på att leta fram värden. Thord tycker inte att det finns någon tendens åt något håll, och 

det är därför svårt att säga hur det kommer att se ut i framtiden. Han anser också att det är 

svårt att komma närmare sanningen gällande värdering. Thord tror inte att det skulle bli bättre 

med ett mer detaljerade regelverk eller en bestämd värderingsmetod som företagen ska 

använda. Istället anser han att ramar är bättre och att man använder sig av branschpraxis.  

 

4.2 Intervju med Anders Längnäs, PWC 

 
Anders började arbeta som revisor på 90-talet och har arbetat på PWC sedan 1994. Han 

arbetade som revisor i 4 år, men jobbar nu i första hand med värderingar. Främst handlar det 

om värdering av företag och varumärken.  

 

4.2.1 Bransch och storlek 

 

De vanligaste kunderna vid varumärkesvärdering är enligt Anders de företag som arbetar mot 

konsumenter, eftersom det är där det finns ett extra värde i varumärket. Han beskriver att 

storleken på företaget har en betydelse vid varumärkesvärderingar. Detta eftersom större 

företag är mindre personberoende och därför är mer fungerande organisationer. Företagets 

storlek är därför även av stor betydelse då man fastställer risknivån och avkastningskravet. 

Anders redogör för att företagets bransch också har en stor inverkan på värderingen av 

varumärket. I vissa branscher kan det vara svårare att göra en framtidsbedömning och en del 

konsumentprodukter kan vara mer konjunkturkänsliga än andra. Vilken bransch företaget 

verkar i har dock inte någon betydelse vad gäller val av värderingsmetod enligt Anders. Han 
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beskriver även att det är en fördel om företaget verkar internationellt eftersom det då är 

mindre beroende av en enskild marknad, vilket är en fördel i riskavseende.  

 

4.2.2 Standarder 

 

Anders beskriver att införandet av IFRS innebar att man gick mer åt att värdera goodwill till 

marknadsvärde och att göra en engångsnedskrivning, istället för en planenlig avskrivning. 

Han anser att införandet av IFRS gav en tydligare redovisning där företagen inte får stora 

diffusa goodwillposter. En nackdel är dock att företag får en väldigt stor nedskrivning vid 

lågkonjunktur. 

 

ISO10668 används enligt Anders sällan, medan IAS38 och IFRS 3 är redovisningsmässiga 

verk som måste användas. Införandet av standarderna har enligt Anders inte inneburit någon 

förändring i värderingsmetoderna gällande varumärken. Han tycker att standarderna 

underlättar vid värderingen, då de ger vägledning i vilken princip som ska användas. Anders 

anser dock att valet av princip inte är det som är svårigheten, utan det är 

rimlighetsbedömningen och att fastställa de siffror som ska användas. Det underlättar för 

läsaren av årsredovisningar att se vilka standarder som har använts och man kan då fokusera 

på att bedöma om det är rimliga antaganden. Anders tycker att standarderna ger en tillräcklig 

vägledning. Han menar att för mycket regler riskerar att medföra orimliga och missvisande 

värden, eftersom verkligheten inte är så pass enkel.   

 

Anders tycker inte att värderingen i Sverige skiljer sig mot värderingen som sker 

internationellt. Han menar att det inte skulle fungera om man värderar på olika sätt, och det är 

något som löser sig själv i en marknadsekonomi. Anders anser att angreppssätten och 

rapporteringarna ser likadana ut i hela världen och att reglerna är standardiserade.  

 

4.2.3 Värdering av varumärke 

 

I likhet med andra typer av värderingar måste man vid varumärkesvärdering införskaffa 

mycket kunskap om det aktuella varumärket och den bransch företaget verkar i. Anders 

beskriver att man bland annat tar reda på vad varumärket står för, vad det är som skapar 

mervärde samt studerar konkurrenterna. Man måste även göra rimliga framtidsbedömningar 

samt fastställa rätt riskpremie och avkastningskrav. Anders beskriver att svårigheten inte 

ligger i beräkningarna utan att göra rätt bedömningar. 

 

Relief from royalty är enligt Anders en metod som ofta används vid värdering av varumärke. 

Han beskriver att det företag som äger ett varumärke licensierar rättigheterna för att andra 

företag ska få använda varumärkets namn på deras olika produkter. Företagen betalar då en 

royalty, ofta baserat på omsättningen, vilket blir i form av en penningström till varumärkets 

ägare. Anders redogör för att metoden relief from royalty bygger på att ägaren av varumärket 

slipper betala royalty till andra företag. Det handlar därför om att undersöka hur mycket 

företaget som äger varumärket sparar genom att slippa betala denna royalty. Hur stor royalty 

som används avgörs ofta av branschpraxis berättar Anders. Vid konsumentprodukter har man 
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vanligen en relativ hög royalty, som kan ligga på upp till 15 %. Detta eftersom företagen kan 

ta ut ett mycket högre pris av slutkonsumenten tack vare varumärket. Vid business to business 

kan royaltyn istället ligga på 0,5 %, eftersom det inte kan bli ett stort prispåslag på produkten/ 

tjänsten. Anders beskriver att det finns många databaser i USA som kan fungera som stöd då 

man fastställer royaltysatsen.  

 

Excess Earnings är en annan metod vid varumärkesvärdering. Anders beskriver att metoden 

innebär att man undersöker hur mycket dyrare företaget kan sälja sina produkter för jämfört 

med om produkterna inte hade haft detta varumärke. Man beräknar vilken mervinst företaget 

får tack vare varumärket. Ett annat tillvägagångssätt är att man undersöker hur mycket det 

kostar att bygga upp varumärket från grunden istället för att köpa rättigheter till ett annat 

företags varumärke.  

 

För att erhålla en bra helhetsbild anser Anders att företagen ska använda två av tre 

värderingsmetoder. Detta eftersom det finns flertalet felkällor och det föreligger mycket 

bedömning vid värderingen. Om företagen bara använder en värderingsmetod är det svårt att 

veta om denna visar en korrekt bild eller inte.  

 

Anders beskriver hur man tar fram företagets diskonteringsränta och tillväxttakt. Först 

granskas företagets utfall och det görs en rimlig prognostisering av framtida kassaflöden. Man 

arbetar sedan för att få fram ett normaliserat kassaflöde som ska återspegla ett rimligt 

kassaflöde under en konjunkturcykel. Detta görs genom att man studerar varje år enskilt. 

Anders berättar att man utgår från att företaget åtminstone ska kunna följa inflationstakten, 

alltså ungefär 2 %. Det är viktigt att man inte sätter en för hög tillväxttakt som är orimlig för 

företaget att uppnå. Enligt Anders kan en tillväxtfaktor på 2 % vara orimlig för nystartade 

företag, och kan kanske användas först efter tio år. Kassaflödena nuvärdesberäknas sedan med 

hjälp av en diskonteringsfaktor för att erhålla kassaflödenas nuvarande värde. Om man anser 

att det föreligger en stor osäkerhet används en hög diskonteringsfaktor och vice versa.  

 

4.2.4 Fördelar och nackdelar  

 

Anders tycker att värdering av varumärke är bra och har en betydelse eftersom företaget 

genom den erhåller ett värde och kan se vad varumärket verkligen tillför. Han tror att många 

företag överskattar värdet av sitt varumärke, då man tycker att varumärkets värde och hur 

välkänt företaget är på marknaden är sammankopplat. Anders poängterar dock att välkänt inte 

är samma sak som värdefullt. För att varumärket ska vara värdefullt måste företaget få ut 

något av att äga det. Detta är något som värdering av varumärke tydligt visar. Anders tycker 

också att det är bra att reglerna hindrar företagen från att till exempel sätta allt som goodwill 

vid förvärv.   

 

De största svårigheterna vid värdering av varumärken är enligt Anders att göra rimliga 

framtidsbedömningar och fastställa en lämplig diskonteringsfaktor. Han beskriver att det är 

lätt att företagen grundar bedömningarna på konjunkturläget. Det är dock viktigt att man i 

bedömningen utgår från att det kommer bli en konjunkturnedgång i framtiden. Vid metoden 
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relief from royalty måste man även bestämma en rimlig royaltysats. Detta menar Anders dock 

inte är någon större svårighet, eftersom det finns relativt tydliga vägledningar. 

4.2.5 Framtid 

 

Hur värdering av varumärken kommer att se ut i framtiden tycker Anders är svårt att svara på. 

Han anser att det finns en del praktiska problem med IFRS regelverk. Detta eftersom det blir 

mycket åsikter i årsredovisningen, som till exempel vid nedskrivningstest. Han tycker inte att 

den enskilda revisorns åsikter ska vara avgörande, utan att det ska finnas en mer enhetlig syn 

och att en central avstämning görs. Anders tror inte att man i framtiden kommer att gå 

ytterligare åt IFRS regelverk gällande värdering av varumärken.  

 

4.3 Intervju med Anders Willfors Ernst &Young 

 

Anders Willfors har arbetat som revisor på Ernst &Young i Borås i nästan 17år. Han blev 

auktoriserad revisor år 2002 och hans arbete täcker de flesta ekonomiska områden. Anders 

arbetsområde sträcker sig från bolag som är relativt stora till väldig små bolag, varav alla är 

onoterade. Detta eftersom noterade bolag enligt honom är speciella i sin natur, samt att det 

finns väldigt få noterade bolag i Borås. Immateriella tillgångar beskriver Anders som en del 

av arbetet som revisor. För deras arbete i landsorten har varumärken dock en ganska liten 

betydelse. 

 

4.3.1 Bransch och storlek 

 

Värdering av varumärken tror Anders är vanligast inom konsumentprodukter, men han tycker 

det är svårt att säga inom vilken bransch det är främst förekommande. Han tror även att 

företagets storlek påverkar värderingen. Hos ett stort företag finns det en grundtrygghet i att 

driva processen, och ofta bättre möjlighet till redovisning. Det större företaget kan tillföra ett 

varumärke till produkten i den befintliga processen, vilket gör det lättare att separera och 

värdera det. Enligt Anders har mindre företag svårare att separera varumärket. Om företaget 

verkar internationellt menar Anders också har en betydelse vid värderingen. Han beskriver att 

företaget kan hantera konjunkturnedgångar på ett bättre sätt om man finns på flera marknader, 

eftersom det finns en större trygghet då.   

 

4.3.2 Standarder 

 

Anders är av uppfattningen att det rådde en större skeptisk inställning till immateriella 

tillgångar när han började arbeta som revisor jämfört med idag. Han beskriver att det idag 

föreligger mer naturligt att ett företag innehar immateriella tillgångar. På 1990-talet var man 

dock mer försiktig. Bolag som tillämpar IFRS skriver idag inte av goodwill alls, vilket Anders 

beskriver som otänkbart på 1990-talet. Han tycker därför att företagen idag arbetar med 

immateriella tillgångar i en större utsträckning, eftersom det är mer accepterat.  
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Noterade bolag använder IAS 38 och IFRS 3. Eftersom det finns få noterade bolag i Borås 

använder Anders sällan dessa standarder. ISO 10668 använder han inte alls. Om bolaget ska 

rapportera till internationellt ägda koncerner upprättas dock dessa enligt IFRS. Anders 

beskriver en känsla av att företag har blivit mindre intresserade av att redovisa varumärken 

efter att IFRS3 infördes år 2005. Han tror att företagen hellre benämner allt goodwill för att 

slippa avskrivningar. Man måste även beräkna uppskjuten skatt på ett varumärke. Anders tror 

att goodwill kan utgöra ett hot mot redovisning av varumärke, eftersom det är lättare för 

företaget att benämna allt som goodwill.   

 

Anders anser att standarder underlättar värdering av varumärken och att det skulle bli en 

godtycklig redovisning utan dessa. Han beskriver att man standardiserar allt mer för att 

erhålla en högre jämförbarhet mellan bolag, vilket han tycker är rätt. Anders anser dock att 

IFRS och IAS är för stora och krångliga, men att det finns en bra grundtanke. Om de går ihop 

med USA skulle reglerna bli mer enhetliga och det skulle underlätta för bolag att notera sig på 

fler börser, vilket han anser är positivt.  För noterade bolag innebär IFRS och IAS många 

regler. Det föreligger även en stor skillnad i kraven på redovisningen jämfört med onoterade 

bolag, vilket innebär relativt stora kostnader. Anders beskriver att de har haft onoterade 

kunder som har följt IFRS, men då har företaget till exempel haft en målsättning att komma in 

på börsen.  

 

Om åsikterna kring värderingen skiljer sig internationellt har Anders ingen uppfattning om, 

men han tycker att de inte borde göra det. Han tror också att de allmänt accepterade 

modellerna är samma internationellt. Det som kan skilja sig mellan olika länder är 

avkastningskravet, som används vid kassaflödesvärdering. Anders beskriver att 

avkastningskravet beror på flera faktorer, bland annat företagets upplåningsränta, 

investerarnas avkastningskrav på eget kapital samt riskpremien. Företagets avkastningskrav 

har en stor betydelse på värdet. I ett land där företaget lånar dyrt, borde värdet vara väsentligt 

lägre än i ett land där du lånar lägre med mindre risk.  

 

4.3.3 Tillvägagångssätt 

 

Varumärke erkänns vid transaktioner, och det är även då man värderar det. Ofta utgör det en 

väsentlig post som företaget granskar och prissätter. Det är dock svårt att definiera varumärke. 

Anders anser att det är viktigt att ta hänsyn till varumärket, men han tror inte att företagen 

alltid kallar det vid sitt rätta namn. Det är framförallt viktigt för noterade bolag att visa hur 

man har resonerat vid ett förvärv, hur mycket de tror att varumärket kommer att generera. För 

mindre företag anser han att det har en mindre betydelse om man benämner det som 

varumärke eller goodwill. 

 

Då företaget förvärvar ett bolag utförs en förvärvsanalys, vilket utgör grunden för 

värderingen. Vid förvärvsanalysen tar företaget upp tillgångar och skulder till deras rätta 

värde. Man kan undersöka de bokförda värdena, och eventuella övervärden i förhållande till 

köpeskillingen ska företaget kunna förklara. Övervärdena kan vara i form av materiella 

anläggningstillgångar, finansiella tillgångar samt immateriella tillgångar. De immateriella 
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tillgångarna kan i sin tur utgöras av kundavtal, vissa typer av rättigheter och varumärken. Det 

som man utöver detta inte kan förklaras är goodwill. Enligt Anders benämner man i onoterade 

bolag ofta allting som goodwill. Detta tror han beror på att företaget inte kan värdera eller för 

att det finns svårigheter med att värdera ett varumärke separat i mindre företag. Istället 

värderar företagen ofta allt som en klumpsumma. Anders beskriver att det är svårt för ett 

företag att fastställa hur stor del av avkastningen som uppkommer tack vare varumärket. Han 

tar Volvo som ett exempel på detta. Hur vet man om Volvo säljer många bilar på grund av sitt 

varumärke eller för att de tillverkar bra och säkra bilar?   

Vid värdering av varumärket undersöker man också om företaget har en 

nedskrivningsprövning. Man granskar även företagets minsta kassagenererande enhet. Det 

man då försöker göra är att särskilja det varumärket genererar från företagets övrig 

avkastning, vilket är svårt. Anders beskriver att han vid värdering använder sig av framtida 

kassaflöden eller marknadsvärdet, vilket är differensen mellan pris och avkastning. Han 

beskriver att man börjar med kassaflödesvärdering, eftersom det är svårare att fastställa 

marknadsvärdet för ett varumärke. 

  

4.3.4 Fördelar och nackdelar 

 

Fördelen med värdering av varumärken är enligt Anders att det synliggör värden. Han tror 

inte att hans kunder hade fått en fördel om de hade värderat varumärken på ett annat sätt. 

Anders beskriver att företaget har kännedom om att varumärket finns, och att man inte 

skänker bort det vid en försäljning. Varumärkesvärdering är enligt Anders svårt och kräver 

sitt bolag och sin redovisning. Han redogör för att svårigheten vid värderingen är att fastställa 

vad varumärket tillför företaget ekonomiskt. Dels tittar man på kassaflödet som genereras av 

just varumärket, och dels granskar man kapitalbindningen av varumärket. Marknadsvärdering 

är väldigt svårt, och han menar att det kan vara många små företag som inte vågar göra en 

sådan värdering.  

 

4.3.5 Framtid 

 

Anders tror inte att värderingen av varumärken kommer att förändras i framtiden. Han anser 

att värderingsmodellerna är väl inarbetade och accepterade. Modellerna är även bra 

definierade enligt Anders och han tror inte att dessa kommer att ändras. Han tror däremot att 

man i framtiden kommer arbeta mer mot att företagen ska benämna det som varumärke och 

genom aktiva beslut göra det vanligare. Anders menar att det kan bli vanligare att onoterade 

bolag värderar varumärke. Om företaget får en fördel av att benämna någonting varumärke 

istället för goodwill, tror han att det kan leda till en förändring.  

 

4.4 Varumärkesvärdering i årsredovisningar 

 

För att få en bra överblick över hur varumärken värderas har årsredovisningarna för sju 

företag studerats; Scandic, Husqvarna, SCA, H&M, Hakon Invest, Atlas Copco och Investor. 

Störst vikt har lagts på information gällande företagens värderingsmetoder samt om de ser 

varumärket som en tillgång med begränsad eller obegränsad livslängd. Resultatet presenteras i 
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Tabell 4.1 Tabellen visar hur stor andel av företags totala tillgångar som utgörs av goodwill 

respektive varumärke. Den visar också på värderingsmetoder.  
* Procentsatserna anger andelen av de totala tillgångarna  

**Varumärket Gardena, som ingår i posten immateriella tillgångar, beräknas ha en obegränsad 

livslängd och skrivs därför inte av 

 

en tabell (se nästa sida) för att underlätta en jämförelse mellan företagen. I tabellen framgår 

information om värdet av respektive företags varumärke, goodwill och totala tillgångar. I 

kolumnen varumärke redogörs hur stor andel av de totala tillgångarna som består av 

varumärke. Värdena i tabellerna är hämtade från företagens årsredovisningar från år 2011. 

Informationen om värderingsmetoderna finns i årsredovisningarnas noter och beloppen 

uttrycks i miljontals SEK.  

 

 

Företagen som studeras kan delas in i fyra olika grupper. Grupp 1 består av tillverkande 

företag. Denna grupp utgörs av Husqvarna och Atlas Copco som tillverkar maskiner samt 

SCA som arbetar med pappers- och pappersvarutillverkning. I den andra gruppen finns 

Företag Totala 
tillgångar 

Goodwill Varumärke 
 

Värderingsmetod Avskrivningar/ 
Nedskrivningar 

Scandic 10838,1 4269,5 
 
(39%*) 

3061,4 
 
(28%*) 

Framtida 
kassaflöden under 
en 20-årsperiod 

Prövar årligen 
eventuellt 
nedskrivningsbehov 

Husqvarna 29103 6029 
 
(21%*) 

2974 
 
(10%*) 

Framtida 
kassaflöden under 
en 5-årsperiod 

Avskrivning under 10 
år** 

SCA 139004 11519 
 
(8%*) 

1730 
 
(1,2%*) 

Relief from royalty 
- metoden 

Årlig 
nedskrivningsprövning 
på existerande 
varumärken, 
alternativ 
avskrivningstid 3-7 år 

H&M 60188 64 
 
(0,001%*) 

302 
 
(0,005%*) 

Framtida 
kassaflöden 
baserat på 
affärsplan 

Årlig 
nedskrivningsprövning 

Hakon 
Invest 

10060 687 
 
(0,07%*) 
 

967 
 
(0,1%*) 

Framtida 
kassaflöde  

Årlig 
nedskrivningsprövning 
(vid bestämd livslängd 
– avskrivning) 

Atlas 
Copco 

75109 9952 
 
(13%*) 

1981 
 
(3%*) 

Framtida 
kassaflöde under 
5 år 

Avskrivning för vissa 
varumärken, årlig 
nedskrivningsprövning 
för andra 

Investor 213607 24619 
 
(12%*) 

4844 
 
(2,2%*) 

Framtida 
kassaflöden 
Baserat på 
framtidsprognoser 

Årlig 
nedskrivningsprövning 
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företag i detaljhandeln och utgörs av H&M som har butikshandel. Den tredje gruppen består 

av Scandic, som har hotell- och restaurangverksamhet. Hakon Invest och Investor, som är 

investment och riskkapitalbolag ingår i den sista gruppen. De olika företagen som studeras 

verkar i olika branscher och deras kunder samt målsättningar ser därför olika ut.   

 

I tabellens första kolumn framgår företagens olika balansomslutning. Skillnaden mellan det 

största företaget Investor och det minsta företaget Hakon Invest är stor. Av tabellen framgår 

det att Investor har tillgångar till ett värde av 213607 MSEK, medan Hakon Invests tillgångar 

uppgår till 10060 MSEK. Hur företagen har allokerat goodwill skiljer sig också. Scandic, 

Husqvarna, Investor, Atlas Copco och SCA värderar goodwill högre än varumärket. I H&M 

och Hakon Invest är varumärket istället en högre värderad tillgång än goodwill. Det är dock 

värt att notera att differensen mellan värdet på goodwill och varumärket är liten för de två 

sistnämnda företagen. För Hakon Invest skiljer det 0.03 procentenheter, och i H&M är 

differensen endast 0.004 procentenheter.  

 

Andelen av de totala tillgångarna som består av varumärke och goodwill skiljer sig stort 

mellan de olika företagen. Scandic är det företag som har störst andel, 28 % av de totala 

tillgångarna utgörs av varumärket och 39 % består av goodwill. H&M har minst andel, där 

varumärket endast utgör 0,005 % av tillgångarna och goodwill 0,001%. Däremellan finns 

Husqvarna, Atlas Copco, Investor, SCA och Hakon Invest med varumärkesvärden inom ett 

intervall på 10 % - 0,1 %, och värden på goodwill som ligger mellan 21 % och 0,07 %. Det 

går också att notera i tabellen att det företag som värderat sitt varumärke högst också har 

värderat sin goodwill högst. Motsvarande gäller för det företag som har värderat sitt 

varumärke näst högst där goodwill uppnår det näst högsta värdet, och så vidare. 

 

I kolumnen värderingsmetoder presenteras den metod företagen använder för att värdera sina 

varumärken. Alla företag utom SCA har valt att värdera sina varumärken baserat på framtida 

kassaflöden, vilket är deras sätt att beräkna anskaffningsvärdet. Vissa skillnader i 

beräkningarna av kassaflödena kan dock urskiljas. Scandic beräknar värdet utifrån ett 

framtida kassaflöde under 20 år, medan Husqvarna och Atlas Copco istället har valt en 

femårig tidsperiod. H&M, Hakon Invest och Investor redogör bara för att de baserar sina 

uträkningar på framtida kassaflöden och framtidsprognoser, medan Hakon Invest inte 

specificerar deras grund för beräkningarna.  

 

Tillväxttakten och diskonteringsräntorna är andra faktorer som skiljer företagen åt. Atlas 

Copco och Investor har lägst diskonteringsränta, 8 %, medan H&M har den högsta på 12%. 

Mellan dessa företag finns Hakon Invest, Husqvarna och Scandic på respektive 11,34%, 11% 

och 9,3 %. Atlas Copco beräknas ha högst tillväxt, 3 %, följt av Hakon Invest med 2,8 % och 

Scandic och H&M med 2,5 % respektive 2 %. Husqvarna beräknar att tillväxten är 0 %. 

Investor har specificerat två tillväxttakter för sina två varumärken, 4,6 % och 3,5 %. Det är 

värt att notera att Hakon Invest redovisar olika diskonteringsräntor och tillväxttakter för deras 

fem olika varumärken, vilket riskerar att bli missvisande. Vår siffra är ett genomsnittligt 

värde. Differensen mellan det lägsta och högsta värdet är dock liten. Olika tidsperioder, 

tillväxttakter och diskonteringsräntor påverkar företagets resultat. Alla företag redogör dock i 
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sina årsredovisningar att de värderar varumärkena till anskaffningsvärde, med undantag för 

Husqvarna som ibland värderar till verkligt värde.  

 

Den tredje och sista kolumnen behandlar huruvida företagen skriver ner eller av sina 

varumärken. Scandic, SCA, H&M, Investor och Hakon Invest beräknar att deras varumärken 

har en obestämd nyttjandeperiod, och gör därför istället en årlig nedskrivningsprövning. 

Skulle avskrivning tillämpas har SCA dock fastslagit en avskrivningstid på tre till sju år. 

Husqvarna och Atlas Copco är de enda företag som skriver av sina varumärken. Atlas Copco 

beskriver att de skriver av vissa varumärken, medan Husqvarna skriver av alla varumärken, 

med undantag för varumärket Gardena. Husqvarnas har en avskrivningstid på tio år.  

 

Företagen som används i textanalysen är av olika storlek och verkar i olika branscher. 

Resultatet som presenteras i tabellen visar att det finns stora skillnader gällande hur högt 

värderade goodwill respektive varumärke är. Det framkommer även att det föreligger 

olikheter i värderingsmetoder, tillväxttakt och diskonteringsränta, samt om företagen tillämpar 

ned- eller avskrivningar.  
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5. Analys 

 
I detta kapitel analyseras och sammankopplas den teoretiska referensramen med studiens 

empiri. Analysen följer liknande ordningsföljd som teorikapitlet, och ligger till grund för 

studiens diskussion och slutsatser, som presenteras senare i arbetet.  

 

5.1 Varumärkesteorier 

 

Varumärke utgör en stor del av företagets profil och anses vara lika viktigt som kvalitén på 

produkten och den tekniska servicen (Horsky & Swyngedouw, 1987). Det beskrivs som vår 

tids viktigaste tillgång och kan i vissa fall uppta upp till 50 % av balansräkningen (Martensen 

& Grønholdt, 2010). Införandet av IFRS 3 ledde till att fokus gällande standarder flyttades 

från ägarteorin till enhetsteorin (Falkman & Marton, 2007).  Enhetsteorin fokuserar på hela 

tillgångssidan, vilket anses visa företagets värde. Intäkter beskrivs som inflöde av kapital till 

följd av tidigare transaktioner. Utgifterna beräknas vara de kostnader som uppstått till följd av 

transaktioner som har ökat intäktssidan. Tillgångar och skulder anses enligt enhetsteorin 

tillhör företaget, inte ägarna (Godfrey et al, 2010 ss 260-261).   

 

Enhetsteorin kan kopplas till studiens empiri. Axelsson beskriver framtida intäktsströmmar 

och dess betydelse vid värdering av varumärken. Intäkter beskrivs i enhetsteorin uppstå till 

följd av transaktioner. Detta är fallet vid varumärken, som endast får kapitaliseras om det 

erhålls genom ett förvärv. Enhetsteorin beskriver att företagets tillgångar skapar ett 

intäktsflöde, vilket varumärke utgör ett exempel på eftersom det är en tillgång som kan skapa 

framtida ekonomiska fördelar för företaget. Om företaget bara har ett varumärke kan man 

enligt Axelsson hänföra företagets intäktsflöden till denna tillgång. Willforss menar dock att 

svårigheten då blir att separera fördelarna som varumärket ger med fördelar som uppstår på 

grund av andra faktorer, till exempel bra kvalité.  

 

Enhetsteorin strävar efter att en så korrekt bild av företagets tillgångssida som möjligt ska 

erhållas. Axelsson påpekar att det inte går att sätta ett exakt värde på varumärket, eftersom det 

är svårt att identifierat. Det går dock att sätta varumärkets värde inom ett rimligt intervall. Han 

menar ändå att varumärket rimligen har ett värde och att det bör framgå i redovisningen.  

 

Studiens empiri kan även kopplas till ägarteorin. Ägarteorin betonar ägarnas del i företaget, 

vilket gör att det egna kapitalet får extra stort fokus i detta perspektiv (Godfrey et al. 2010, ss. 

258-260). Varumärke är en tillgång som tillför ekonomiska fördelar för dess ägare (Moisescu 

& Vu, 2011). Ägarteorin fokuserar på ägarens välfärd, vilket kan ökas genom ett starkt 

varumärke (Godfrey et al. 2010, ss. 258-260). Vid företagsförvärv betalar köparen ofta ett 

övervärde, vilket består av till exempel varumärke. Grunden för varumärkesvärdering är 

enligt Axelsson att i samband med förvärv undersöka hur företagets immateriella tillgångar 

och övervärden ser ut. Ett högt värderat varumärke medför ekonomiska fördelar för ägarna 

och ökar deras välfärd. Företagets investerare har därför ett incitament att ta del av 

informationen kring värderingen av varumärket (Godfrey et al. 2010, ss. 258-260). Värdering 
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av varumärket motiverar även förvärvet. Willforss beskriver vikten av att företaget redogör 

varför man valt att betala ett övervärde och hur man har resonerat vid en transaktion.  

 

Axelsson beskriver svårigheten i hur stora skillnader i värdering som kan accepteras, då det 

inte finns någon exakthet i ämnet. Han menar att det är viktigt att det finns rimliga 

betalningsströmmar och att företaget inte ger investerarna för stora förväntningar, då de 

riskerar att inte kunna införlivas. Axelsson redogör även för vikten av att värderingen ligger 

inom det så kallade acceptansområdet. Om ett bolag till exempel har två olika 

värderingsalternativ, och detta inte skulle påverka investerares beslutsfattande, anses 

värderingen kunna ligga inom acceptans.  

 

En redovisning som är väsentlig och objektiv underlättar investerarnas beslutsfattande enligt 

Hendriksen och Van Breda (1992, s.144). Att företagets finansiella rapporter offentliggör den 

information som är viktig och väsentlig för investerarna gynnar prognostisering och 

beslutstagande (Hendiksen & Van Breda, 1992 s.144). Littleton (1952, s. 215) beskriver att 

företagets historiska kostnader åskådliggör de transaktioner som har skett, och är inte bara 

hypotetiskt möjliga värden. Historiska kostnader representerar de beslut som företagets 

ledning tidigare har tagit och är information som är viktig vid investerares beslutsfattning 

(Littleton, 1952 s. 215). Enligt Littleton (1952, s.215) är information om företagets historiska 

värden av lika stor vikt som framtida förväntade resultat.  

 

Det är även viktigt att företagets finansiella information är objektiv, alltså att värderingen inte 

påverkas av den som utför den (Bengtsson, 2006). Längnäs beskriver att subjektivitet är ett 

problem vid värdering i enlighet med IFRS. Enligt honom blir värderingen beroende av den 

enskilde revisorn och det tenderar att bli mycket åsikter i årsredovisningarna. Värderingen ska 

även grundas på verifikationer, och på detta sätt undvika en godtycklig redovisning (Bengt 

Bengtsson 2006). Enligt Littleton (1952, s. 215) anses framtida värden av många vara 

olämpligt att använda vid redovisning, eftersom det inte går att säkerställa dessa. Längnäs 

beskriver att det vid värdering som grundas på marknadsvärde eller förväntade framtida 

intäktsströmmar föreligger bedömningar. Det uppstår därför svårigheter att erhålla samma 

resultat oberoende av vem som utför värderingen.  

Objektivitetsprincipen och krav på verifierbarhet kan beskrivas som ett argument för 

värdering till historiska kostnader (Bengtsson, 2006). Vid användning av historiska kostnader 

kan värderingen stödjas, eftersom dessa värden representerar verkliga transaktioner (Littleton, 

1952 s. 215). Det föreligger av denna anledning inte heller någon bedömning vid värderingen 

som kan påverka det erhållna resultatet. För att värderingen ska anses vara väsentlig behövs 

både historiska och framtida värden, eftersom båda dessa är viktiga vid investerarnas 

beslutsfattning.    

 

5.2 Standarder 

 

Från år 2005 ska alla börsnoterade företag inom EU upprätta sin årsredovisning enligt IAS/ 

IFRS. Dessa standarder utgör en betydande del vid värdering av bland annat varumärken.  
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Syftet med införandet av standarderna och kravet på efterlevnad var att öka 

konkurrensmöjligheterna på kapitalmarknaden i Europa. En internationellt godkänd enhetlig 

standard ökar jämförbarheten och ger företagen mer lika förutsättningar vid redovisning 

(Guggiola, 2010).   

 

Willforss berättar att företag på 90-talet uppvisade en skepticism mot immateriella tillgångar, 

men att det nu finns en större acceptans för redovisning av dessa. Han har också en känsla av 

att företag idag har en lägre tendens att redovisa de immateriella tillgångarna som varumärke, 

och att de istället redovisas som en sammansatt post, goodwill. Axelsson beskriver att företag 

direkt efter införandet av standarderna blev bättre på att allokera övervärden. Idag menar han 

dock att det finns en tendens att åter benämna övervärden som goodwill. Axelsson tycker inte 

att värderingsmetoderna har förändrats efter införandet av de nya standarderna. Han anser 

dock att kunskaperna om värdering av varumärken har ökat.  

 

Alla respondenter i studien tycker att standarder som IAS och IFRS är positivt och att det ger 

en bra vägledning. Längnäs menar att standarderna ger en tydligare redovisning utan stora 

diffusa goodwillposter. Willforss anser dock att standarderna är allt för stora och avancerade, 

det är många regler att ta hänsyn till vilket ökar kostnaderna för redovisningen. Även Längnäs 

tycker att det finns en del praktiska problem med IFRS. Han anser att det blir för många 

åsikter i årsredovisningarna och att den enskilda revisorns åsikter inte ska vara avgörande, 

utan att det bör finnas en enhetlig syn och en central avstämning. Längnäs tror inte att man i 

framtiden kommer att ytterligare öka betoningen på IFRS vid värdering av varumärken. En 

annan nackdel med standarderna är enligt Längnäs att företag vid lågkonjunktur får stora 

engångsnedskrivningar, vilket tillfälligt ökar kostnadssidan mycket. 

 

I slutet av 2000-talet utvecklades ISO 10668 som ett svar på problemet med att det saknades 

en enhetlig standard för varumärkesvärdering. Standarden ger en översiktlig bild av de 

metoder som främst används i praktiken. Alla standarder som har utvecklats efter införandet 

av ISO 10668, och som följer dess fundamentala principer, följer därmed denna ISO-standard 

(Brand Finance, 2012). Ingen av respondenterna i studien uppger att ISO 10668 är en standard 

som används vid värdering av varumärke. Enligt Axelsson och Willforss används standarden 

inte alls utan enbart IFRS 3 och IAS 38 används vid värdering av varumärken. Längnäs menar 

att ISO 10668 är en standard som sällan används. 

 

5.3 Metoder för varumärkesvärdering 

 

Teorin beskrivet flertalet metoder för att värdera varumärken, baserade på ett finansiellt 

perspektiv. I denna studie belys fem av dessa; kostnadsbasering, inkomstbasering, 

marknadsvärdebasering, samlingsmetoden och interbrandmetoden (Seetharaman, Nadzir & 

Gunalan, 2001) ; (Ratnatunga & Ewing, 2008).  

 

Den kostnadsbaserade metoden bygger på att varumärkets värde kan likställas med kostnaden 

för att förvärva, skapa och underhålla ett varumärke (Seetharaman, Nadzir & Gunalan, 2001). 
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Längnäs beskriver ett möjligt kostnadsbaserat tillvägagångssätt för att värdera varumärken. 

Det innebär att man jämför hur mycket det skulle kosta företaget att bygga upp varumärket 

från grunden, istället för att köpa rättigheterna till ett annat företags varumärke. Detta 

kostnadsbaserade tillvägagångssätt beskrivs även i enhetsteorin, där utgifterna relateras till de 

kostnader som tillgångarna gett upphov för att generera en intäkt (Godfrey et al, 2010 ss 260-

261).   

 

Den marknadsbaserade metoden utgår från varumärkets marknadspris. Det finns två typer av 

priser, försäljningspris och anskaffningspris (Staubus, 2004). Fokus ligger här på externa 

faktorer. Försäljningsvärdet bestäms genom att diskontera de framtida betalningsströmmarna. 

Denna metod kräver att ett marknadsvärde kan fastställas, vilket dock är svårt då det saknas 

en aktiv marknad för varumärken (Seetharaman, Nadzir & Gunalan, 2001). Axelsson redogör 

att varumärkets värde kan jämföras med liknande varumärken på marknaden, för att erhålla en 

uppfattning om värdet. Willforss beskriver två metoder för att värdera varumärken, där 

marknadsbasering är en av dessa. Det är dock svårt att fastställa ett marknadsvärde för 

varumärken och han ser svårigheter i att avgöra vad ett varumärke verkligen är värt i 

praktiken. Längnäs beskriver också att företag troligen ofta överskattar värdet av sitt 

varumärke. Varumärkets värde behöver inte nödvändigtvis stå i relation till hur välkänt det är 

på marknaden, något som han tror att många företag antar. Införandet av de nya standarderna 

IAS 38 och IFRS 3 innebar ett ökat fokus på enhetsteorin. Verkligt värde förordas av IASB, 

framförallt för icke- finansiella tillgångar, där den marknadsbaserade värderingen görs med 

förväntade framtida kassaflödens som utgångspunkt (Hamberg, Paananen & Novak, 2011). 

 

Det finns flera olika tillvägagångssätt vid varumärkesvärdering med företagets inkomst som 

bas. De framtida möjliga intäkterna kan diskonteras till nuvärde för att bestämma företagets 

framtida vinst. Framtida vinst kan också beräknas genom att jämföra den egna produkten med 

generiska varor. Vinsten kan även fastställas genom bedömning av hur varumärkets styrka 

påverkar utbud och efterfråga. (Seetharaman, Nadzir & Gunalan, 2001). Relief from royalty 

är den vanligaste inkomstbaserade metoden (Anderson, 2004), där värdet bedöms genom en 

beräkning av licensavgifter (Seetharaman, Nadzir & Gunalan, 2001).  

 

Alla respondenter beskriver den inkomstbaserade metoden som den främst använda vid 

värdering av varumärken. Både Axelsson och Längnäs beskriver i likhet med Anderson 

(2004) relief from royalty som den vanligaste inkomstbaserade metoden. Axelsson menar att 

metoden kan användas för att undersöka om varumärke är kontrollerat av företaget. Värdet får 

endast tas upp om företaget har kontroll över tillgången. Längnäs beskriver att metoden är 

vanlig i USA och att det finns databaser där som kan fungera som stöd vid fastställandet av 

royaltysatsen. Han redogör också för att satsen för royalty ofta beror på branschpraxis, och är 

högre vid konsumentprodukter än vid business to business.  

 

Längnäs och Axelsson beskriver också framtida intäktsströmmar och vad företaget förväntar 

att varumärket kommer generera i extra intäkter. Axelsson redogör att om företaget har flera 

olika varumärken måste intäkterna från dessa separeras. Längnäs beskriver metoden excess 

earnings, vilket innebär att man undersöker hur mycket mervärde produkten ger företaget tack 
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vare dess varumärke. Han påpekar även att det är bra att använda två värderingsmetoder för 

att erhålla en bra helhetsbild och minska antalet felkällor. Som tidigare nämnts innebär 

enhetsteorin ett ökat fokus på marknadsvärde och verkligt värde för finansiella tillgångar, 

vilket värdering med framtida betalningsströmmar innebär (Hamberg, Paananen & Novak, 

2011). 

 

De två sista metoderna, samlingsmetoden och interbrandmodellen har ingen av 

respondenterna nämnt. Samlingsmetoden innebär ett användande av flera olika metoder för att 

beräkna värdet, med syfte att passa både interna och externa intressenter. Metoden fokuserar 

på framtida inkomster (Seetharaman, Nadzir & Gunalan, 2001). Interbrandmodellen utgår 

från varumärkets styrkor och har som mål att ta fram värden för dess kapacitet. Detta värde 

kan användas för budgetering och mätning (Ratnatunga & Ewring, 2008). 

 

Alla respondenter är överrens om att varumärket har ett värde och att detta bör synliggöras i 

balansräkningen. Dock menar samtliga att det föreligger flera svårigheter med de 

värderingsmetoder som används. Axelsson menar att allokeringsprocessen riskerar att bli en 

”lek med siffror”, i den bemärkelsen att man ska leta efter olika övervärden. Det riskerar då 

att bli onaturliga värden eftersom det inte finns något facit. Värderingen handlar till stor del 

om bedömningar och det är svårt att testa värdet. Axelsson påpekar också att värdet snabb kan 

raseras, vilket är svårt att kunna förutse. Längnäs instämmer i Axelssons kritik och menar att 

det finns en risk att varumärkesvärdering leder till många åsikter i årsredovisningen. Han 

tycker att företagets rapporter inte ska styras av en enskild revisors ståndpunkter. De största 

svårigheterna med varumärkesvärderingen är enligt Längnäs att göra rimliga 

framtidsbedömningar och fastställa lämpliga diskonteringsfaktorer. Konjunkturläget är också 

en faktor som kan påverka bedömningen. Det är viktigt att ta hänsyn till att konjunkturen i 

framtiden också kan svänga till det negativa.  

 

Tillvägagångssättet med bedömningar om framtida kassaflöden kan kopplas till enhetsteorin, 

som förespråkar nuvärde. Standarderna vid varumärkesvärdering tenderar att utgå mer från 

enhetsteorin och praxis har gått från historiska kostnader till marknadsvärde (Hamberg, 

Paananen & Novak, 2011). Trots att verkligt värde är något som idag ofta tillämpas vid 

värdering av varumärken är alla respondenter eniga om att det finns nackdelar med metoden.  

Samtliga framlägger kritik gällande att detta tillvägagångssätt innehåller en för stor del 

bedömning.   

 

5.4 Varumärkesvärdering i årsredovisningar 

 

Studiens empiri består även av en textanalys av sju olika företags årsredovisningar. Det som 

främst har granskats är andelen goodwill och varumärke av de totala tillgångarna, 

värderingsmetoder samt huruvida företagen skriver av varumärket eller genomför årliga 

nedskrivningsprövningar. Andelen goodwill och varumärke är i majoriteten av de studerande 

företagen relativt låg. Undantaget är Scandic, vars varumärke och goodwill uppgår till 28 % 

respektive 39 %. Även Husqvarna har relativt höga värden, där varumärket är värderat till 10 
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% och goodwill till 21 %. Axelsson är kritisk till för stora värden på goodwill och menar att 

50 % av företaget inte kan bestå av goodwill. Han menar att en allt för stor andel goodwill ger 

en illusion av att företagets värden har evig livslängd. Willforss tror att goodwill kan hota 

redovisningen av varumärken, eftersom det är lättare för företaget att benämna allt som 

goodwill. I företagen H&M och Hakon Invest är varumärket dock värderat något högre än 

goodwill.  

 

Samtliga respondenter redogör för att värdering av varumärke är vanligast bland företag som 

riktar sig mot konsumenten. Detta menar Längnäs beror på att företagen tack vare varumärket 

kan ta ut ett högre pris av slutkonsumenten. Det är hos slutkonsumenten som det finns ett 

extra värde i varumärket. Axelsson beskriver att varumärkesvärderingen även kan påverkas av 

den bransch som företaget verkar i. Han menar att varumärken är vanligast inom detaljhandel- 

och livsmedelbranschen, eftersom de inriktar sig på konsumentprodukter. Företagets bransch 

påverkar hur man bearbetar varumärket, samt om det är produkten eller varumärket som är av 

störst vikt. I detaljhandelsbranschen är konsumenten ofta ovetande om vem som är 

tillverkaren, men har kunskap om varumärket. I studiens textanalys framkommer att Scandic 

och Husqvarna har högst värderade varumärken av företagen som undersöktes, 28 % 

respektive 10 %. Då samtliga respondenter i studien redogör för att företag som riktar sig mot 

konsumenter tenderar att ha högst värderade varumärken är detta rimligt eftersom både 

Scandic och Husqvarna riktar sig direkt mot slutkonsument. Även H&M och SCA riktar sig 

direkt mot slutkonsument, men har dock väldigt lågt värderade varumärken. I SCA:s fall kan 

det bero på att varumärket inte har stor betydelse vid val av den typ av produkter som de 

tillverkar, och därför ett lägre varumärkesvärde. H&M:s låga värde på 0,001 % är dock mer 

anmärkningsvärt. Detta värde kan bero på vilka varumärken de har värderat.  

Axelsson beskriver att storleken på företaget även påverkar hur välkänt varumärket är. I en 

större koncern utgör varumärket en viktigare del än i mindre. Han menar att det handlar om 

hur lätt varumärket är att omsätta och hur många som är intresserade av att köpa produkter 

eller tjänster av det. I studiens textanalys är Investor det största företaget och Hakon Invest det 

minsta. I båda dessa företag utgör varumärket en liten del. Scandic och Husqvarna är bland de 

mindre företagen i textanalysen, men har störst andel varumärke och goodwill. Utifrån 

studiens textanalys verkar storleken därför spela en mindre roll vid värderingen än vad 

bransch gör. Inom branscherna finns dock en tendens att större företag har ett högre värderat 

varumärke.  

 

Samtliga företag i studiens textanalys beskriver att de har värderat sitt varumärke med 

framtida förväntade kassaflöden som bas, med undantag för SCA. Axelsson och Längnäs 

redogör dock i intervjuerna att relief from royalty är den metod som främst används. 

Skillnaden mellan företagen är vilken grund som används vid beräkning av de framtida 

kassaflödena, och hur många år de utgår från. Det är stor skillnad mellan Scandic, som baserat 

sitt värde på kassaflöden baserat på 20 år, och Husqvarna och Atlas Copco som baserat sina 

beräkningar på värden under en femårig period. Övriga företag har inte uttryckt under hur 

lång tidsperiod de har gjort sina framtidsprognoser gällande intäktsströmmar från varumärket. 

Detaljhandelsbranschen, där bland annat Husqvarna verkar, är mer konjunkturkänslig och det 

kan därför anses vara naturligt att göra kortare prognoser inom denna bransch. Scandics beslut 



53 
 

att grunda sina beräkningar på framtidsprognoser för 20 år kan bero på att de känner en stor 

trygghet med att varumärket och branschen kommer att fortsätta vara stabilt.  

 

Axelsson beskriver att företaget måste fastställa om varumärket har en bestämd livslängd, och 

hur långa denna i så fall förväntas vara. Ibland väljer företagen att inte skriva av varumärken, 

och ibland har man en avskrivningstid. De flesta av de företag som undersöks i studien prövar 

årligen sina varumärken för nedskrivning. Undantaget är Husqvarna och Atlas Copco.  

Husqvarna skriver årligen av alla varumärken med ett undantag, och Atlas Copco redogör att 

de skriver av vissa varumärken. 

Sammanfattningsvis finns en stark koppling mellan de redovisningsteorier som belysts i 

studien och varumärkesvärdering. Enhetsteorin speglar den roll som varumärket utgör, 

nämligen ett inflöde av kapital som resultat av tidigare transaktioner. Varumärket skapar 

ekonomiska fördelar för företaget och bidrar till dess lönsamhet. Det ökar därmed även 

ägarens välfärd, vilket är utgångspunkten i ägarteorin. Av denna anledning finns ett 

incitament hos ägarna att erhålla information som är väsentlig, objektiv samt relevant och 

tillförlitlig. Det finns dock ingen värderingsmetod som uppfyller alla dessa principer. 

Införandet av IFRS 3 bidrog till att företag allokerade ut sina övervärden. Idag finns dock 

tendenser att företaget börjar benämna allt som goodwill igen. Redovisning enligt IFRS 

beskrivs inte helt problemfri. Bland annat föreligger en stor risk att revisorns enskilda åsikter 

får en allt för stor plats i årsredovisningarna. Studiens textanalys synliggör de skillnader som 

finns mellan olika företags sätt att värdera varumärken. Faktorer som bransch och storlek är 

några av de faktorer som anses bidra till skillnaderna.  
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6. Avslutande diskussion 

 
Diskussionen behandlar olika tillvägagångssätt vid värdering av varumärke, och deras 

respektive för- och nackdelar. I kapitlet diskuteras även värderingsstandarder och huruvida de 

underlättar värderingen av varumärken. Avslutningsvis förs en diskussion kring om alla 

företag ska värdera varumärken.  

 

6.1 Diskussion 

 

Idag är värderingsmetoder som fokuserar på marknadsvärde och framtida inkomster vanligare 

än värdering som baseras på historiska kostnader. Marknadsvärdering och fokusering på 

framtida intäkter ger värden som kan anses vara aktuella. Värderingar utifrån historiska 

kostnader medför dock att investerare kan ta beslut utifrån säkerställda värden. Av denna 

studie framkommer det att investerare är intresserade av både framtida och historiska värden.  

 

Vi ser en risk med värdering till marknadsvärden eller framtida intäkter som bas. Dessa 

summor är endast hypotetiska och det är först senare som det går att avgöra om värderingen 

har varit korrekt eller inte. Vi anser att det föreligger en risk att värdena i balansräkningen blir 

onaturligt höga och att dessa kan ge investerarna en falsk bild av verkligheten. Det föreligger 

en stor del bedömning i värderingen och den riskerar att bli beroende av den som utför 

värderingen. Längnäs beskriver att företag ofta tror att deras varumärken är värda mer än vad 

de faktiskt är, vilket är en åsikt som vi delar. I högkonjunktur tror vi att företag tenderar att ha 

en stor, och ibland orealistisk tilltro till framtiden. Vi ser en risk i att en allt för optimistisk 

värdering av varumärken kan leda till uppblåsta balansräkningar, som i sin tur kan medföra 

företagskonkurser och ekonomiska kriser. Dock håller vi med åsikterna om att värdering till 

marknadsvärde och framtida intäktsströmmar ger en mer aktuell bild av företagets tillgångar.  

 

Vid värdering till historiska kostnader ser vi en svårighet med att fastställa för vilken 

tidsperiod mätningarna ska genomföras. Allt för gamla värden menar vi inte alltid visar en 

rättvisande bild av varumärket idag. Till exempel påverkar faktorer som inflation, vilket vi 

tror kan medföra att historiska värden inte ger en aktuell bild av företagets tillgångar. 

Samtidigt anser vi att det är en fördel att dessa värden är verkliga, jämfört med de förväntade 

framtida intäktsströmmarna som är mer av hypotetisk karaktär.   

 

Vi anser att historiska kostnader är mer tillförlitliga medan framtidsorienterade i vissa fall kan 

anses vara mer relevanta. Det finns enligt oss inget enkelt svar på vilket av dessa 

tillvägagångssätt som bör prioriteras. Detta kan även avspeglas i professionens utövande, där 

värdering till både historiska och framtida värden används. Informationen i årsredovisningen 

måste vara tillförlitlig för att anses användbar. Om beloppen inte är tillförlitliga saknar 

årsredovisningen enligt vår mening värde. Även relevans anser vi är av stor vikt. Är 

årsredovisningen inte relevant finns det enligt oss inget syfte med att upprätta den, då den ska 

kunna utgöra en grund för beslutsfattande. I studien framkommer att relevans och 

tillförlitlighet kan ses som varandras motsatser, men vi anser att en kombination av dessa är 
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att föredra. För att erhålla en högre tillförlitlighet vid värdering enligt de framtidsorienterade 

metoderna kan man, precis som Längnäs påpekar, använda sig av två eller flera 

värderingsmetoder. Erhålls samma resultat genom båda metoderna kan resultatet anses vara 

mer trovärdigt än om endast en metod hade använts. Detta tycker vi är en bra lösning, 

eftersom man på detta sätt kan säkerställa att de förväntade framtida värdena är rimliga.  

 

Enligt oss är det inte uppenbart hur mycket information ett företag ska offentliggöra i de 

finansiella rapporterna gällande varumärket. Principen om väsentlighet behandlar detta. 

Information som kan ligga till grund för beslutsfattande anses väsentlig och bör lämnas ut av 

företaget. Företag ska inte heller lämna ut en för stor mängd eller allt för detaljerad 

information. För att kunna bedöma framtida avkastningsförmåga är det i vissa fall bra för en 

investerare eller en potentiell investerare att veta värdet på varumärken. Vid exempelvis 

konsumentprodukter påverkar värdet på varumärket försäljningen, vilket påverkar framtida 

möjliga avkastning. I detta fall tycker vi att varumärket ska erkännas, eftersom det till stor del 

bidrar till företagets lönsamhet. I branscher där företaget inriktar sig främst på business to 

business tycker vi att värdering av varumärken inte har en lika stor vikt för investerarnas 

beslut. Undantaget är om varumärket har en stor påverkan på företagets lönsamhet. I de fallen 

anser vi att varumärkets värde ska visas i de finansiella rapporterna.  

 

Vi anser att varumärken spelar en betydande roll i många företag. Företag som till exempel 

Coca Cola får stora intäktsfördelar jämfört med sina konkurrenter, tack vare varumärket. Att 

inte erkänna varumärken i balansräkningen anser vi därför i många fall inte ger en korrekt 

balansräkning och därmed en felaktig bild av företaget. I studiens textanalys framkommer att 

H&M har ett väldigt lågt värderat varumärke, vilket var något som förvånade oss. Enligt vår 

uppfattning är H&M ett stort och välkänt varumärke, både i Sverige och internationellt, och 

bör därför bidra till företagets lönsamhet. Varför både deras goodwill och varumärket är lågt 

värderade har vi svårt att svara på. Det kan bero på att de inte har offentliggjort all 

information gällande varumärken i deras årsredovisning, alternativt att de inte har värderat 

alla varumärken som de har köpt upp. Vi anser dock att siffrorna ändå är väldigt låga, och har 

svårt att förklara det. 

 

 Kritikerna mot kapitalisering menar att värdet på ett varumärke i balansräkningen aldrig kan 

bli helt exakt, eftersom det föreligger bedömningar i värderingsprocessen. Även om det inte 

går att få ett exakt korrekt värde anser vi ändå att det är bättre än att inte värdera varumärket 

alls. Vi tycker dock att det viktigt att detta värde inte blir orimligt högt och uppblåst. I studien 

framkommer det att för stor del av ett företags tillgångar inte bör utgöras av varumärke och 

goodwill. I studiens textanalys kan man se att Scandic har högt värderat goodwill och 

varumärke, vilka tillsammans utgör mer än 50 % av företagets tillgångar. Vi anser i likhet 

med Längnäs att alltför stora värden på goodwill inte är bra och riskerar att ge en illusion av 

värden som är oändliga. I studien framkommer även att företag blev bättre på att allokera 

goodwill efter införandet av de nya standarderna, men att det nu finns en tendens till att 

återigen värdera allt som goodwill. Vi håller med Willforss gällande att det finns en risk att 

goodwill påverkar redovisningen av varumärken. Mindre företag, där varumärket inte har en 

stor påverkan på lönsamheten, tror vi har ett mindre incitament för värdering av varumärket. 
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Det är även enklare och billigare att benämna allt som goodwill. Vi menar även att företagen 

tenderar att gå tillbaka till gamla värderingssätt när standarderna inte längre är nya. Nu tycker 

vi att ”nyhetens behag” har börjat släppa och att flera företag åter benämner allt goodwill 

eftersom det är enklare.    

  

För små företag, framförallt mindre onoterade företag tycker vi att det kan vara lämpligt med 

undantag från värdering av varumärken. Små företag med varumärken som inte bidrar i stor 

utsträckning till företagets lönsamhet, får inget mervärde av att värdera ett varumärke 

eftersom värderingsprocessen är dyr. Vi anser att små onoterade företag i allmänhet inte bör 

använda standarderna om de inte har som mål att bli börsnoterade. Kostnaden för att följa 

standarderna blir i de fallen oftast högre än fördelarna.  

 

För noterade företag är standarderna dock en nödvändighet. Företag måste upprätta 

årsredovisningarna efter enhetliga metoder för att de ska vara jämförbara. Alla respondenter 

menar att IAS 38 och IFRS 3 används vid varumärkesvärdering, medan ISO 10668 används 

sällan eller inte alls. ISO 10668 beskriver dock alla metoder som redogjorts av 

respondenterna. Vi därför tror att respondenterna omedvetet och inte aktivt använder sig av 

standarden. Det kan bero på att standarden är relativt ny och inte är helt etablerad ännu. Ett 

annat alternativ är att de befintliga standarderna IAS 38 och IFRS 3 fungerar bra och anses ge 

tillräcklig vägledning. ISO – standarden är enkel i sin utformning och behandlar inte ämnet på 

detaljnivå, vilket gör att de flesta standarder som utformats efter införandet av denna standard 

följer den. Vi tror därför att nyare versioner av IAS 38 och IFRS 3 bygger på ISO 10668, 

vilket gör att denna standard indirekt följs. Vi får även intrycket av att ISO – standarden till 

stor del utgör stöd vid utvecklandet av nya standarder. Detta tror vi också kan vara en 

anledning till att redovisningsprofessionen inte använder den standarden i samma utsträckning 

som IAS och IFRS.  

 

Redovisningen upprättas för att investerare ska kunna fatta korrekta beslut, och för att 

möjliggöra detta krävs det att olika företag kan jämföras med varandra. Det är också viktigt 

att investeraren har kännedom om hur tillgångarna värderats för att kunna avgöra om värdet är 

rimligt. I studien framkommer att objektivitet utgör en viktig del av redovisningen. Eftersom 

värdering av varumärken till stor del är subjektivt ser vi en risk att objektiviteten hotas. Detta 

gäller enligt oss främst vid värdering med framtida förväntade värden som grund. Vi anser att 

det föreligger en stor risk att resultatet av värderingen blir beroende av den som utför 

värderingen. Även om standarder följs kan inte samma resultat garanteras. Värdering till 

framtida värden kan inte heller styrkas med verifikationer, vilket vi också anser är ett 

problem.  

 

Standarder och regler anser vi underlättar redovisningen och ökar möjligheterna att uppnå 

samma resultat, oberoende av vem som utför värderingen. Studien visar dock att det finns 

problem med att relatera de jour med de facto. Införandet av IFRS 3 förväntades leda till att 

företagen i en större utsträckning skulle allokera värden på immateriella tillgångar. I studien 

beskrivs att denna allokering fortfarande är begränsad, och att allt fler företag åter benämner 

allt som goodwill. Hur man implementerar och tolkar standarder varierar och införande av 
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standarder tror inte vi är en lösning på att eliminera alla skillnader i redovisningen. Goodwill 

och varumärke är diffusa begrepp och är därför svåra att identifiera och värdera. Detta gör att 

det lämnas utrymme för tolkningar vilket gör att standarder implementeras på olika sätt.   

 

En lösning på detta problem med harmonisering kan vara att införa en mer regelstyrd 

redovisning. En allt för regelstyrd redovisning menar vi dock riskerar att leda till missvisande 

värden och en felaktig redovisning. Omvärlden och företagen är idag för komplexa för att det 

ska gå att utarbeta en mall som kan passa alla enskilda fall. Fungerar inte den utarbetade 

mallen för det specifika företag som värderingen utförs på riskerar värderingen enligt oss att 

ske utifrån redovisarens egna åsikter snarare är befintliga standarder. Som framkommer i 

studien har olika företag och olika branscher olika förutsättningar och vi tycker att det är 

viktigt att hänsyn tas till dessa. Allt för många regler anser vi leder till en statisk redovisning, 

vilket motsätter standardernas syfte. Istället för att införa regler som företag ska följa kan 

redovisningen harmoniseras, vilket vi anser att standarderna idag gör. Harmonisering 

möjliggör för skillnader, men leder ändå till att företag i stort använder samma principer. Det 

gör att företags redovisningar ändå blir jämförbara.  

 

IFRS och IAS ramverk syftar till att harmonisera redovisningen för noterade bolag, samt de 

onoterade bolag som frivilligt väljer att följa dessa. Det faktum att inte alla företag behöver 

följa standarderna innebär att alla företag inte heller måste redovisa på samma sätt, vilket 

minskar jämförbarheten. Skulle alla företag bli tvungna att redovisa enligt IAS och IFRS 

skulle problemen med detta enligt oss troligen minimeras. Vi tror dock att detta inte är möjligt 

i praktiken. Kostnaderna för att följa IFRS och IAS är höga och det kan vara svårt för mindre 

bolag att bära dessa. Det skulle då ge större bolag en orättvis konkurrensfördel. Vi anser 

därför att det är lämpligt att bara större, noterade bolag följer internationella standarder. Det är 

enligt oss viktigare att dessa företag följer samma regelverk, då fler internationella 

intressenter investerar i dessa bolag. Små svenskbaserade företag är enligt vår mening inte 

lika intressanta för investerare utanför Sverige. Därför är det naturligt att de bara behöver 

redovisa enligt svensk standard.  

 

Sammanfattningsvis tycker vi att det är svårt att fastställa vilket tillvägagångssätt som är mest 

lämpligt vid varumärkesvärdering. Alla värderingsmetoder har sina respektive för- och 

nackdelar. Vi tycker att det är bra om värdering sker med hjälp av minst två olika metoder, för 

att öka tillförlitligheten. De standarder som finns vid värdering av varumärken anser vi är bra 

och ger tillräcklig vägledning. Det finns dock problem med att relatera de jour och de facto 

med varandra. En lösning kan vara en mer regelstyrd redovisning, men vi tycker att det är bra 

att branschpraxis utgör en del vid värdering eftersom studien visar att detta är av betydelse. 

Vidare är det enligt oss viktigast att större noterade bolag värderar sina varumärken. För 

mindre onoterade bolag tror vi att en värdering av varumärken inte tillför något betydande, 

utan blir främst en stor kostnad för företaget.  
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7. Slutsatser 

 
I det sista kapitlet presenteras studiens slutsatser som grundas av den tidigare analysen och 

diskussionen. Utgångspunkten ligger på att besvara studiens forskningsfrågor. Kapitlet 

avslutas med förslag till vidare forskning inom ämnet.  

 

7.1 Sammanfattande slutsatser 

 

I studien framkommer att varumärken utgör en vital tillgång för företag. Det är viktigt att det 

värderas för att ge en korrekt bild av företaget. Trots att varumärkesvärdering är komplicerat 

och att varumärken inte kan värderas med exakt korrekthet, anser både vi och respondenterna 

att varumärken är något som bör kapitaliseras. Det är mer fel att inte värdera alls. För mindre 

och onoterade bolag anser vi dock att kostnaderna för värderingen riskerar att överväga 

fördelarna och att kapitalisering därför inte är lika nödvändig. Detta bekräftas även av Anders 

Willforss som menar att värderingen inte skulle göra någon skillnad för mindre företag. 

Företagen är medvetna om varumärkets värde, även om det inte synliggörs i balansräkningen. 

 

På vilket sätt bidrar redovisningsstandarderna till en bättre värdering? Enligt denna studie 

anser professionen att standarderna är vägledande och fungerar som ett bra ramverk vid 

värdering av varumärken. Då de är mer principbaserade än regelbaserade tillåter de att även 

branschpraxis utgör en del av värderingen. Vi ser fördelar med ett friare regelverk där det 

finns en flexibilitet att anpassa redovisningen till olika företag, men inom vissa ramar. Studien 

visar att bransch har en stor påverkan på värderingen och vi tycker därför att det är bra att 

standarderna inte är alltför statiska, utan tillåter en viss branschpraxis.  

 

Den värderingsmetod som är vanligast vid värdering är de som riktar sig mot framtida 

intäktsströmmar, där relief from royalty är vanligast. Studien visar dock att det finns flera 

nackdelar med detta tillvägagångssätt. Framtida siffror är osäkra och baseras på bedömningar 

om framtiden. Det gör att personliga åsikter riskerar att speglas i redovisningen. Fördelen är 

dock att beloppen är aktuella, vilket gör att de kan anses vara mer användbara vid 

beslutsfattande. Fördelen med historiska kostnader är att det blir mer en tillförlitlig och 

objektiv redovisning.  Slutsatsen av vår studie är att det är mest fördelaktigt att redovisa med 

framtidsorienterande siffror som bas. För att säkerställa en trovärdig värdering bör dock fler 

än en metod användas.  

 

7.2 Förslag på fortsatta studier 

 

Denna studie fokuserar främst på värderingsmetoder, standarderna IAS 38 och IFRS 3 och 

professionens åsikter kring dessa. Studien berör dock inte internt upparbetade varumärken. 

Det skulle därför vara intressant med fortsatta studier som berör detta. Fokus kan då ligga på 

möjligheterna och svårigheterna med intern upparbetade varumärken, samt professionens 
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åsikter om detta. Vår studie behandlar även ISO standarden 10668, dock inte djupgående. Ett 

arbete som fördjupar sig mer i denna standard skulle därför vara intressant att läsa. 
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9. Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuunderlag 

 Hur länge har du arbetat som revisor? Hur länge har du arbetat på detta 

revisionsbolag? 

 Vilka är dina arbetsområden? 

 Hur länge har du arbetat med immateriella tillgångar/varumärken? 

 Hur stor betydelse anser du att varumärkesvärdering har? 

 Hur går ni till väga praktiskt vid värdering av varumärken? 

 Finns det någon värderingsmetod som är vanligare än andra? 

 Hur fastställs diskonteringsränta och tillväxttakt? 

 Hur mycket använder ni er av standarder, som ISO 10668, IFRS 3 och IAS 38? 

 Anser du att införandet av dessa standarder underlättar värderingen av varumärken? 

 Har värderingsmetoderna förändrats efter införandet av dessa standarder? 

 Anser du att befintliga standarder ger tillräcklig vägledning? 

 Tycker du att införandet av standarderna var positivt för varumärkesvärdering?  

 Vad ser du för fördelar med värdering av immateriella tillgångar/varumärke? 

 Vad finns det för svårigheter vid värdering av immateriella tillgångar/varumärke? 

 Vilken typ av företag är de vanligaste kunderna inom varumärkesvärdering? 

 Påverkar företagets storlek värderingen av varumärken? I så fall, på vilket sätt? 

Påverkar andra faktorer, som till exempel bransch och om företaget verkar 

internationellt?  

 Används olika värderingsmetoder för olika företag. Skiljer sig värderingsmetoderna 

om företaget har flera olika varumärken? 

 Vad anser du om varumärkesvärdering? 

 Vad anser du skulle underlätta värderingsmöjligheterna? 

 Kan du se andra alternativ än standarder som skulle förbättra varumärkesvärderingen?  

 Vad anser du om harmoniseringen av redovisning och värdering av immateriella 

tillgångar i Europa? 

 Skiljer sig åsikterna om värdering internationellt? I så fall, på vilket sätt? 

 Tycker du att alla företag ska värdera på samma sätt? Hur stora variationer kan man 

tillåta? 

 Hur tror du att värderingen kommer att se ut i framtiden? 

 Vad är det roligaste med att arbeta som revisor?  
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 

och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 

och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 

utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 

marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-

baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 

för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 

att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-

användning i företag och organisationer. 

 

Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 

Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 

och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 

välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 

professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 

aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 

internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 

som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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