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Förord: 
Uppsatsen som du nu håller framför dig handlar om varumärkesvärdering inom 
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yrkesutövare. Vi tackar för den tid som de givit oss. 
 
 
 
Borås 2007-05-21 
 
 
 
 
 
 
………………………………… ………………………………… 
Marlene Johansson  Oscar Nöjd 
 

 



 

Svensk titel: Varumärkesvärdering – Utifrån två perspektiv 
 
Engelsk titel: Brand valuation – On the basis of two perspectives 
 
Författare: Marlene Johansson och Oscar Nöjd 
 
Färdigställd (år): 2007 
 
Handledare: Madeleine Boldizar och Birgitta Påhlsson 
 
Abstract: 
The brand is becoming a factor of grooving importance for companies in the 
fierce competition of the global marketplace. Within the accounting practice 
there are increasing demands to reduce goodwill and divide it in to separate 
parts, such as brands and other intangible assets. Because there is an interest 
from both accountants and marketers in the brand, and its value, it would be 
interesting to see how the different views of the brand value vary from 
accountants and marketers but also what the views stand to gain from each other. 
By highlighting important factors from both viewpoints when valuing a brand 
the separate methods for valuation may be improved through comparison. 
 
The main focus of this essay is the differences and similarities between the 
methods of valuation of a brand between marketers and accountants. To reach a 
final conclusion we will also identify some factors that are important when 
valuing a brand. 
 
In the comparison of the two viewpoints we fond that they differ a lot from each 
other but if they cooperate and use the differences as advantages they stand to 
learn a lot from each other. The marketing perspective can primarily contribute 
with the external analysis of the brands value and the accounting perspective is 
more focused on the brand value within the company and for its owners. If the 
two perspectives work together they can incorporate both internal and external 
factors in a better way and give a more accurate value of the brand. 
 
Keywords: Brand Equity, Brad value, Cash flow, IAS 38, IFRS 3, Product 
identity 

 



Sammanfattning: 
Varumärket blir allt viktigare när företag ska överleva på en allt mer 
tjänsteorienterad marknad. Inom redovisningen ställs högre krav på särskiljning 
vid förvärv för att minska goodwillposten. Eftersom både marknadsförare och 
revisorer har ett ökat intresse av varumärkesvärdering är det intressant att se hur 
de två perspektiven skiljer sig åt men framför allt hur de olika perspektiven kan 
bidra till ökad gemensam förståelse kring värdering av varumärken och vilka 
faktorer som är av betydelse i sammanhanget. Genom att belysa de viktiga 
aspekterna vid värderingen inom respektive perspektiv kan det bidra till att 
utveckla värderingsmodeller och eventuellt leda till en mer relevant värdering. 
 
Huvudproblemet för undersökningen är att visa på vilka likheter och skillnader 
som finns mellan marknadsförings- respektive redovisningsperspektivet vid 
värdering av varumärken. För att nå fram till resultatet kommer vi även belysa 
vilka aspekter som kan vara betydelsefulla vid värdering av varumärken. Syftet 
är att se hur perspektiven eventuellt kan breddas och då bidra till en ökad 
förståelse för hur värderingen av varumärket kan förbättras. 
 
För att finna svar på problemformuleringen har vi valt att genomföra en 
kvalitativ undersökning med en abduktiv ansats som växlar mellan teori och 
empiri. Den data som har samlats in har utgjorts av både primär- och 
sekundärdata. Primärdata består av intervjuer och urvalet till intervjuerna har 
gjorts enligt ett bekvämlighetsurval där vi själva valt respondenterna. 
 
Undersökningen började med att grundligt ta reda på vad som fanns skrivet på 
området varumärkesvärdering. Både värderingsmodeller och definitioner skilde 
sig mycket åt mellan de två perspektiven där marknadsföringen försökte fånga 
många mjuka värden som inte alls fanns med i redovisningsteorier. Det som vi 
fann förenade de två perspektiven var dock en gemensam bild av att kassaflödet 
är mycket centralt. 
 
Vid jämförelse av teori och empiri har vi sett att synsätten i de olika 
perspektiven skiljer sig åt både vad gäller definitioner och värderingsmetoder. 
De båda perspektiven kan dock tillföra olika aspekter till synen på varumärkets 
värde och gemensamt skapa en intressant bild. Marknadsföringssynen bidrar 
framför allt med en syn på varumärket som en intern tillgång i förhållande till 
externa faktorer men redovisningen vänder på det hela och ser varumärket som 
en extern tillgång värderad internt i företaget. 

 

Nyckelord: IFRS 3, IAS 38, Kassaflöde, Produktidentitet, RedU 7, 
Varumärkeskapital, Varumärkesvärdering 
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Inledning 

1 Inledning 
 
I det inledande kapitlet beskrivs bakgrunden till det forskningsproblem som 
sedan presenteras. Därefter redovisas syftet och gjorda avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
 
I Expressen onsdagen den 6 april 2007 står att läsa att varumärket Linda Rosing 
värderats till en halv miljon kronor av varumärkesexperten Jan Källman (Enqvist 
V, 2007). Det åskådliggör att varumärken finns överallt och alla möter dem 
oavsett om de vill eller inte, vare sig de är medvetna om det eller inte. Som 
konsumenter gör vi varumärkesvärdering varje dag, oftast omedvetet. När vi går 
på stan och ser företags skyltar och logotyper får vi vissa associationer och 
känslor som vi förknippar med märket. När vi står i mataffären och väljer mellan 
två varor av samma typ som till exempel kaffe låter vi bland annat våra 
associationer kring varumärket avgöra om det högre priset är värt pengarna. 
 
Att sätta ett värde i kronor på varumärken är inte alltid så lätt. En av 
svårigheterna med att värdera ett varumärke är de skilda åsikterna kring vad ett 
varumärke faktiskt är. Definitionerna skiljer sig ganska mycket åt beroende på 
perspektivet på varumärkesvärdering och vad syftet med definitionen är, 
marknadsmässig, redovisningsmässig eller legal tolkning. Det blir naturligt att 
även synen på värdering skiljer sig åt när definitionerna gör det. 
 
De svenska redovisningsprinciperna styrs mer och mer mot en harmonisering 
med övriga Europa och det har inneburit att svensk externredovisning, i alla fall 
för noterade koncerner, idag styrs av IAS (International Accounting standards). 
När det gäller varumärken regleras de för berörda företag genom IAS 38 
Immateriella tillgångar. Ett viktigt kriterium i IAS 38 är identifierbarheten, det 
vill säga att varumärket måste vara åtskiljbart från andra tillgångar så som 
goodwill för att kunna värderas monetärt vid förvärv av annan verksamhet (IAS 
38, 2007). 
 
Flera av de stora revisionsbyråerna samarbetar med marknadsföringsbyråer, som 
specialiserar sig på varumärken, för att hjälpa företag med 
varumärkesvärderingen. Exempelvis har Öhrlings Price Waterhouse Coopers 
(ÖPwc) ett samarbete med varumärkesbyrån Rewir (Pricewaterhousecoopers, 
2007). Att korrekt värdera sitt varumärke i kronor och ören är enligt ÖPwc 
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(Pricewaterhousecoopers 2007) viktigt bland annat när företag ska satsa resurser 
på marknadsföring eller vid försäljning av verksamheten. 
 
Trenden på marknaden går mot en ökad konkurrens eftersom marknaderna blir 
mer och mer globala. Alla företag får idag mer eller mindre se sig som aktörer 
på en global marknad. Få företag klarar av att konkurrera i priskriget vilket leder 
till att varumärket blir ett allt viktigare konkurrensmedel. (Svenskt Näringsliv, 
2007) Ett företags varumärke kan bland annat sägas vara det som kännetecknar 
en viss vara eller tjänst och särskiljer den från konkurrenterna (PRV, 2007). Att 
kunna stå sig i konkurrensen blir allt viktigare då Internethandel blir vanligare 
och vanligare bland svenskar (SCB, 2006). Utvecklingen gör att företagen 
konkurrerar på en global marknad och tvingas hitta nya sätt att locka till sig 
kunder (Svenskt Näringsliv, 2007). 
 
Att varumärket är viktigt för verksamheten, enligt de källor vi har stött på, är det 
ingen tvekan om. Enligt Business Week värderas Coca-Colas varumärke till 67 
miljarder US dollar under 2006 (Interbrand 2007), och det är knappast någon 
obetydlig summa. Företagande bygger på att ett företag har tillgångar som 
förädlas och sedan säljs. Om företag vill ta upp varumärket som en sådan 
tillgång är de tvungna att sätta ett värde i kronor på det. Varumärken uppstår inte 
för att de tas upp i redovisningen och kan inte heller tas upp i redovisningen utan 
att företag arbetat in det på marknaden genom olika typer av 
marknadsföringsåtgärder. Det krävs ett samarbete mellan redovisnings och 
marknadsföringsaktörer. 

1.2 Centrala begrepp 
 
För att klargöra vissa begrepp i uppsatsen vill vi definiera begreppen i den 
inledande delen. Eftersom vi har använt oss av en del engelskspråkig litteratur är 
det viktigt att veta att på engelska skiljs på brand och trademark där det senare 
motsvarar den svenska juridiska benämningen. Brand å andra sidan definieras 
som ett utmärkande tecken, symbol, namn, design eller kombination som har till 
syfte att identifieras och särskilja produkten eller tjänsten från konkurrenterna 
och liknar mer en kommersiell definition enligt nedan. 
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1.2.1 Varumärke 
 
Varumärke som begrepp kan definieras på många olika sätt. De kan delas in i tre 
huvudkategorier, en juridisk definition, en redovisningsmässig och en 
kommersiell. 
 
Den juridiska definitionen finner vi i varumärkeslagen (1960:644) första 
paragrafen. Enligt lagen är ett varumärke ”alla tecken som kan återges grafiskt, 
särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen 
eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen kan 
särskilja varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana som 
tillhandahålls i en annan”. Tecknen har skydd i lagen, både om de är registrerade 
hos patent och registreringsverket (PRV) eller om de är inarbetade på 
marknaden. 
 
Redovisningsmässigt följs den definition som anges i IAS 38. Där definieras 
kriterierna för vad som är en immateriell tillgång samt vilka erkännandekriterier 
som måste vara uppfyllda för att ta upp varumärke som tillgång i 
balansräkningen. Kraven på tillgången är att den ska ge en sannolik framtida 
ekonomisk fördel och kunna värderas tillförlitligt. Framför allt blir det senare 
kriteriet intressant vid varumärkesvärdering då det förekommer ett antal olika 
tillvägagångssätt. Det är dock aldrig tillåtet att ta upp ett internt upparbetat 
varumärke som en tillgång i redovisningen. (IAS 38, 2007) 
 
Den mer kommersiella definitionen varierar lite beroende på författaren och vi 
har valt att presentera tre av definitionerna som visar på variationen. 
 
Varumärke är produktens kommunikativa kärna. Det är vad som utgör 
produktens identitet och samlar och förmedlar de associationer som produkten 
besitter. (Dahlén och Lange, 2003) Enligt De Chernatony och McDonald (2003) 
är ett framgångsrikt varumärke en identifierbar produkt, service, person eller 
plats, förstärkt på ett sådant sätt så att konsumenten eller användaren uppfattar 
relevanta, unika tillförda värden som matchar deras behov ytterst nära. Vidare 
resulterar framgången på hur de lyckas underhålla de tillförda värdena framför 
konkurrensen. 
 
Varumärke är enligt Kapferer (2004) inte en produkt, utan det är produktens 
källa, mening och riktning. Varumärket definierar produktens identitet. 
Varumärke kan även betyda att det är ett namn, term, tecken, symbol, design 
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eller en kombination av dem, vilket avser att identifiera produkter från en viss 
leverantör och samtidigt särskilja dem från konkurrenternas utbud (Feurst och 
Flodhammar, 1995). Jean-Noël Kapferer menar enligt Touminen (1995) att 
varumärket är mycket mer än logotypen eller designen, det är visionen och 
varumärkesskötseln består av att ha en konsekvent vision för vad varumärket ska 
kommunicera. 
 
Kapferer (2004) menar att en av de hetaste diskussionerna är oenigheter mellan 
experter om vad definitionen på varumärket är. Det är något vi kan hålla med 
om då vi har hittat en mängd olika definitioner på varumärken av lika många 
författare. Det finns en del likheter mellan de kommersiella definitionerna av 
varumärke vi har använt oss av och det är att varumärket är produktens identitet. 
Utifrån definitionerna finns det olika värderingsmetoder som värderar 
varumärket i monetära och icke monetära värden vilket tas upp i den teoretiska 
referensramen. Definitionerna av varumärken använder vi för att få en förståelse 
av vad ett varumärke är och hur det är uppbyggt för att enklare kunna förstå hur 
värderingen av varumärken görs. 

1.2.2 Värdering 
 
Inom redovisningen sker värdering av varumärken oftast när ett varumärke ska 
säljas eller förvärvas eftersom det endast är då det, enligt IAS 38, får aktiveras i 
balansräkningen. I marknadsföringen är värderingen oftast ett underlag för att se 
hur viktigt varumärket är för företaget i den löpande verksamheten. De 
värderingsmodeller som finns inom redovisningen finns omskriva i RedU 7 och 
delas in i tre huvudsakliga kategorier, marknads- avkastningsvärdes- och 
kostnadsansats. Marknadsföringen fokuserar på externa värden, utifrån 
företagets eller kundens perspektiv. Varumärkets värde kan, enligt Keller och 
Lehmann (2003), kallas brand equity och enligt Persson, Anselmsson och 
Johansson blir det i översättning det varumärkeskapital (2007). Vår definition av 
värde är varumärkets kapital. De finansiella värderingsmetoderna är de vi i 
första hand lägger fokus på, men vi kommer även att ta upp icke finansiella 
värderingsmetoder som framförallt används inom marknadsföringsperspektivet. 
 
Enligt Campbell R Harvey (Campbell R Harvey`s Hypertextual Finance 
Glossary, 070719) professor i internationell företagsekonomi, är värdering att 
bestämma värdet av ett företag och att bestämma det verkliga värdet av 
företagets totala aktier detsamma. Det görs genom att se till företagets 
omsättning och marknadsvärdet på företagets tillgångar i förhållande till det 
aktuella värdet på aktierna på en öppen marknad. En tillgång i ett företag kan 
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vara varumärket och marknadsvärdet på det skulle alltså bestämma värdet på 
företaget och dess aktier. 
 
När vi skriver om värdering avses i huvudsak värdering i monetära termer. I 
vardagligt tal är värdering, enligt Nationalencyklopedin (070420) och Oxford 
English Dictionary, att sätta ett värde i form av exempelvis omdömen eller en 
uppfattning. Det är inte relevant för oss då det skulle kunna förvirras med att ett 
varumärke till exempel kan värderas utifrån kundlojalitet, i uppsatsen fokuseras 
på monetära värden. 
 
Den definition som vi har valt av varumärket är en blandning med utgångspunkt 
i definitionerna ovan. Varumärket ser vi som nyckeltillgång för företaget som 
skapar mervärden. Det kan vara både i form av ökade kassaflöden men även 
konkurrensfördelar av olika slag. Eftersom vi bara behandlar monetär värdering 
kommer det till stor del handla om varumärkets förmåga att generera ökade 
kassaflöden och vilka faktorer som påverkar detta. Här kommer även 
problematiken med hur mätningen ska gå till in i bilden. 

1.3 Problemdiskussion 
 
Det förekommer ett antal olika sätt att definiera varumärket, vilket tidigare 
nämnts. De två huvudsakliga definitionerna kan särskiljas som den mjukare, 
relationsmässiga och den hårdare sifferinriktade/legala. Vi finner det intressant 
att belysa hur värderingen går tillväga utifrån ett redovisningsperspektiv, det vill 
säga hårdare, respektive ett marknadsföringsperspektiv, mjukare, då de 
representerar olika synsätt att se på varumärket. 
 
Inom redovisningen tas varumärket upp som immateriell tillgång i 
balansräkningen vid förvärv av annan verksamhet (IAS 38, 2007). I 
marknadsföringen däremot är varumärket ett sätt att förmedla en känsla kring en 
produkt eller tjänst (Dahlén och Lange 2003). Trots att de två perspektiven 
skiljer sig åt finns det ett beroendeförhållande eftersom ett varumärke hanteras 
inom båda perspektiven. Inom marknadsföringen börjar arbetet med att bygga 
ett starkt varumärke tidigt, ibland redan innan ens produkten finns. I 
redovisningen tas varumärket upp först när den ska säljas, men det är viktigt att 
kunna värdera varumärket monetärt löpande som underlag för till exempel 
framtida investeringar, trots att det inte får tas upp i den externa redovisningen. 
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För att kunna utnyttja sitt varumärke i marknadsföringssyfte, vid exempelvis 
försäljning av en verksamhet, underlättar det att ha värderat det monetärt. Ett 
varumärke som tillgång i balansräkningen är beroende av 
marknadsföringsåtgärder för att bibehålla sitt värde och inom marknadsföringen 
är det viktigt att visa att de åtgärder som görs har en positiv ekonomisk effekt. 
Ett varumärke kan inte uppstå genom en bokföringsåtgärd i redovisningen och 
marknadsföringen är på samma vis beroende av redovisningen genom att 
marknadsföringsåtgärder måste värderas i redovisningsmässiga termer, pengar, 
för att visa avkastningen till ägarna. Vi har sett att exempelvis definitionerna 
skiljer sig åt, även om de två perspektiven är beroende av varandra. När det 
gäller monetär värdering är det viktigt att identifiera de faktorer som är centrala 
inom både marknadsföringen och redovisningen för att ge en bild som speglar 
verkligheten. Vilka faktorer är viktiga vid värderingen av varumärket utifrån de 
båda perspektiven? 
 
Det finns inte längre någon tvekan kring att varumärket är värdefullt och att det 
finns svårigheter i att sätta ett korrekt värde beror bland annat på de varierande 
definitionerna av vad ett varumärke är. Hur är redovisningens krav på att ett 
varumärke ska vara identifierbart och kunna räknas om till kronor och ören 
förenligt med att varumärket är känslan som produkten ger? Enligt Cravens och 
Guilding (1999) kan redovisare bidra med viktiga data till marknadsförare vid 
värdering av varumärken. Hur kan perspektiven ta till sig de olikheter som finns 
dem emellan för en mer träffsäker varumärkesvärdering? Åter enligt Cravens 
och Guilding (1999) kan varumärkesvärdering skapa en möjlighet till 
kommunikation mellan marknadsförings- och redovisningsprofessionerna. 
Värdering ”bygger broar” mellan de skilda perspektiven mellan marknadsförare 
och redovisare (Cravens och Guilding, 1999). 
 
Vi ställer oss frågande till varför det finns så lite skrivet om varumärket 
presenterar båda de två perspektiven när varumärket nämns som så viktigt både 
inom marknadsföringen och inom redovisningen. Det har skrivits många böcker 
kring varumärkesvärdering som till exempel The New Strategic Brand 
Management av Kapferer, Brand Valuation av Perrier och Strategic Brand 
Management av Keller. Framför allt har det skrivits böcker ur ett 
marknadsföringsperspektiv och inom redovisningen består litteraturen till större 
delen av tolkningar av lagar och rekommendationer. Vi ser det som ett problem 
eftersom de båda perspektiven kan lära av varandras olika syn på varumärket 
och hur det värderas. För en så tillförlitlig och pålitlig värdering som möjligt bör 
så många aspekter som möjligt fångas in från de båda perspektiven i hur 
varumärket värderas. Kan en belysning av de viktiga aspekterna vid värdering 
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inom respektive perspektiv bidra till en utveckling av värderingsmodeller och 
leda till en mer relevant värdering? 
 
Varumärkesvärdering är av största vikt både inom redovisning och inom 
marknadsföring, men den skilda synen som professionsutövarna har på 
varumärkesvärdering kan leda till att viktiga faktorer eller aspekter inte beaktas 
inom respektive perspektiv. Det finns en risk för att ”vattentäta skott” mellan 
områdena gör att värderingen av varumärket blir onyanserat och saknar djup. 
Det finns dock undantag där företag inom olika branscher samarbetar, 
exempelvis revisionbyrån PriceWaterhouseCoopers och varumärkesbyrån Rewir 
(PriceWaterhouseCoopers, 2007-04-10) Craven och Guilding (1999) menar att 
varumärkesvärdering är ett av de effektivaste medel för att få marknadsförare 
och redovisare närmare varandra vid strategisk varumärkesledning. 
 
Att lyfta fram viktiga aspekter inom respektive perspektiv kan förhoppningsvis 
öka bredden i de båda perspektiven. Cravens och Guilding (1999) menar att 
varje disciplin kan bidra till en väsentlig mängd expertis till 
värderingsprocessen. Det torde i sin tur bidra till en bättre och mer fullständig 
bild av de faktorer som är väsentliga vid varumärkesvärdering. Inom 
professionen finns uppfattningen att ett samarbete mellan redovisningens 
ekonomiska expertis och marknadsfaktorer ger en mer fullständig och 
rättvisande varumärkesvärdering (Pricewaterhousecoopers, 070714). Hur kan 
redovisare och marknadsförare från de båda perspektiven dra nytta av varandras 
olika värderingssätt? Framför allt skulle det kunna leda till en starkare länk 
mellan marknadsaspekter och finansiella bedömningar, som i sin tur skulle leda 
till att strategiska satsningar som görs i varumärket blir mer träffsäkra för värdet 
av varumärket. Typiska marknadsaspekter som skulle kunna dra nytta av en 
finansiell bedömningsgrund är om företaget ska satsa på varumärkesutvidgning 
eller om varumärket skulle bli mer lönsamt för företaget genom olika 
kommunikationsåtgärder. 

1.4 Problemformulering 
 
Eftersom varumärket har en ökad betydelse för företag på den allt mer globala 
marknaden är det viktigt att kunna värdera varumärket med en monetär bas för 
att visa på mervärden som uppstår, för redovisaren oftast vid försäljning och för 
marknadsförare vid bedömning av varumärkets påverkan. Värderingssynen 
skiljer sig åt mellan marknadsföringen och redovisningen. De båda perspektiven 
ser olika aspekter som viktiga vid värderingen av varumärket. Genom att visa på 
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likheter och skillnader mellan marknadsförings- respektive 
redovisningsperspektivet kan marknadsförare och redovisare ta del av de båda 
perspektivens synsätt vid värdering och på så sätt få en ökad träffsäkerhet i 
varumärkesinvesteringar. 
 
Undersökningens huvudfråga är: 
Vilka likheter och skillnader finns mellan marknadsförings- respektive 
redovisningsperspektivet vid värdering av varumärken? 
 
Undersökningen delfråga är: 
 
Vilka aspekter eller faktorer är betydelsefulla vid värdering utifrån såväl ett 
redovisningsperspektiv som ett marknadsföringsperspektiv? 

1.5 Syfte 
 
Syftet är att se hur de två perspektiven, marknadsföring och redovisning, skiljer 
sig åt men även vad de har gemensamt i sin bild av varumärket. Genom det är 
syftet även att se om perspektiven kan bredda sin syn på varumärkesvärdering 
och bidra till en ökad förståelse för hur värdering av varumärken kan förbättras. 
Vi ska utröna vilka faktorer som kan vara väsentliga för och av gemensamt 
intresse vid värdering av ett varumärke utifrån de båda perspektiven. 

1.6 Avgränsning 
 
Avgränsningen görs till värdering av varumärken och fokus ligger på de faktorer 
som värderingen bygger på. Vår definition av värde är varumärkets kapital. De 
finansiella värderingsmetoderna är de vi i första hand lägger fokus på, men vi 
kommer även att ta upp icke finansiella värderingsmetoder som framförallt 
används inom marknadsföringsperspektivet. 
 
Vi kommer uteslutande att behandla företag som lyder under IAS, det vill säga i 
huvudsak noterade koncerner. Noterade koncerner lyder alltid under IAS och det 
finns även möjlighet för vissa andra företag att välja att frivilligt följa IAS. IAS 
är en internationell standard men vi har valt att avgränsa oss enbart till hur den 
utövas i Sverige med våra lagar, normer och principer gällande 
varumärkesvärdering i Sverige. 
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2 Metod och genomförande 
 
Metoden är det vetenskapliga synsätt som vi närmat oss det ämne vi har skrivit 
om och hur vi har behandlat ämnet. För oss är ämnet varumärkesvärdering och 
vid val av metod har det varit vikigt att beakta att vi vill göra en jämförande 
studie av perspektiven marknadsföring och redovisning. 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Vi har valt ett hermeneutiskt förhållningssätt. Inom vetenskapen finns det två 
huvudsakliga vetenskapliga förhållningssätt, positivism och hermeneutik. Det 
hermeneutiska synsättet är vanligast inom samhällsvetenskapen (Göteborgs 
universitet, 2007). Till skillnad från det positivistiska, naturvetenskapliga 
synsättet utgår hermeneutiken från att det inte finns en absolut sanning utan våra 
slutsatser har varit beroende av vår tolkning av verkligheten (Halvorsen 1992). 
 
Enligt Lundahl och Skärvad (1999) är ett hermeneutiskt synsätt mer subjektivt 
då det bygger på forskarens egen tolkning av ett visst problem i dess givna 
kontext. En hermeneutisk undersökning går inte att göra utan personliga 
reflektioner. Då vi ville öka förståelsen kring ämnet varumärkesvärdering 
behövde vi använda oss av en tolkande ansats. 
 
Det vetenskapliga synsätt som vi har haft blir hermeneutiskt då vi kommer att 
använda oss av vår egen förförståelse och våra tolkningar. Vi har således en 
tolkande ansats som baseras på erfarenheter ur verkligheten. Tolkningen som vi 
gjort har skett genom en jämförelse mellan teori och empiri. Vi har arbetat efter 
en kumulativ definition enligt Halvorsen (1992) och syftet med en sådan uppsats 
är att bygga på befintliga begrepp och teorier. Utifrån det skulle något annat än 
ett hermeneutiskt angreppssätt till vår frågeställning och vårt syfte ha varit 
orimligt. 

2.2 Metodologisk ansats 
 
Den finns olika vägar att gå då kunskap ska produceras. Deduktion utgår från 
befintlig kunskap och prövar den empiriskt. Motsatsen, induktion, innebär att 
utifrån verkligheten skapa generella teoretiska slutsatser kring verkligheten. 
(Backman, 1998) 
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Vår vetenskapliga strategi kan sägas ha varit abduktiv. Abduktion innebär en 
växelverkan mellan empiri och teori och sedan åter till empirin för att testa 
teorier (Wallén, 1996). Den växelverkan som vi gjort har utgått från teorin då vi 
har identifierat och sammanfattat ett antal modeller för varumärkesvärdering 
inom både redovisning och marknadsföring. Sedan har vi växlat över till empiri 
och låtit teorin möta empirin för att därefter låta empirin påverka vår 
förförståelse om de teoretiska modeller vi har haft som grund. Vi har växlat 
mellan teori och empiri för att se om de antaganden som vi har haft stämde. 
 
Vår abduktiva ansats kan även beskrivas som interpretativ eftersom syftet är att 
förstå, tolka och beskriva verkligheten med utgångspunkt i en växelverkan 
mellan teori och empiri. (Halvorsen 1992) 

2.3 Undersökningsmetod 
 
Det finns två olika metoder att använda sig av vid en undersökning; kvalitativ 
och kvantitativ. Vid en kvalitativ metod går undersökningen ner mer på djupet 
än vad den kvantitativa metoden gör (Holme och Solvang, 1997). I den 
kvalitativa undersökningen analyseras ord och texter, medens det i den 
kvantitativa undersökningen analyseras det som går att mäta (Christensen et al, 
2001). 
 
Vi har använt oss av en kvalitativ metod vid vår empiriska undersökning, då vi 
har gjort en jämförande analys, med utgångspunkt från våra olika synsätt på 
varumärkesvärdering. Den kvalitativa undersökningen inriktar sig på några få 
fall och analyserar dem ingående (Holme och Solvang, 1997). Därför passar en 
kvalitativ studie eftersom vi behöver gå djupare i undersökningen för att besvara 
vårt problem. En kvalitativ undersökning ger mer utrymme för tolkning och 
egna slutsatser utifrån egna reflektioner och förförståelse (Starrin och Svensson, 
1994). 

2.4 Urvalsstrategi 
 
Vårt urval baserar sig på ett bekvämlighetsurval. Enligt Christensen Et al (2001) 
är bekvämlighetsurvalet en form av icke-sannolikhetsurval. Med det menas att 
samtliga enheter i populationen inte har samma chans att komma med i urvalet. 
Orsaken till att vi har ett icke sannolikhets- och bekvämlighetsurval är att vi 
själva har valt ut de personer som vi intervjuat. Det var viktigt för studien att vi 
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intervjuade revisorer och marknadsförare med god vana av varumärkesvärdering 
för att få fram bästa resultat. 
 
De personer vi har intervjuat är företrädare inom näringslivet som värderar 
varumärket utifrån olika perspektiv, två personer från 
marknadsföringsprofessionen och tre personer från redovisningsprofessionen. Vi 
har sett på respondenternas arbete som en faktor vid urvalet men vi har även 
styrts av om de har haft tid och möjlighet att bli intervjuade. Bland 
respondenterna har vi valt att intervjua Jan Treffner från ÖPwc och Peter Bunge 
Meyer från varumärkesbyrån Rewir, då de samarbetar med varandra vid 
varumärkesvärdering. Det har vi gjort för att det kan fånga upp olika aspekter 
som kopplas till syftet med undersökningen. 
 
För att få en mer representativ bild av verkligheten har vi valt att intervjua fler 
personer från båda professionerna. För marknadsföringsperspektivet har vi valt 
Sveriges största varumärkesbyrå, Essen, (Hermele, 070308) där vi intervjuat 
Jens Andersson och inom redovisningen där vi intervjuat Pär Ekengren, 
representant för FAR/SFS särskilda utskott för värderingsfrågor och Björn 
Gustavsson, värderingsspecialist vid en av de största revisionsbyråerna i Sverige 
(Ernst & Young). 

2.5 Datakällor 
 
Vid insamling av data finns det två typer av datamaterial att använda sig av, 
primär- och sekundärdata (Christensen et al, 2001). 

2.5.1 Primärdata 
 
Primärdata är data som samlats in av författarna själva. Insamlingen kan ske 
med hjälp av olika insamlingstekniker som är anpassade för den aktuella 
undersökningen. Ett sätt att samla in primärdata är genom egna intervjuer, 
enkäter, observationsstudier och experiment. (Christensen et al, 2001) Enligt 
Christensen et al (2001) är den största fördelen med primärdata att 
datainsamlingen är anpassad till undersökningen och är ytterst aktuell. Det anser 
vi som ytterst viktigt då vi har samlat in primärdatan, att den just har varit 
anpassad till vårt syfte och att den har varit aktuell. Den primärdata som vi har 
samlat in har baserat sig på personliga intervjuer. 
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2.5.2 Sekundärdata 
 
Sekundärdata är data som redan samlats in och sammanställts för ett annat syfte. 
Datan kan ge en grundläggande kunskap om det vi avser att undersöka. 
Sekundärdatan kan delas in i olika typer, extern och intern. Extern sekundärdata 
kan delas in i publicerade och kommersiella källor. De publicerade källorna kan 
komma från myndigheter, tidningar, teoriböcker, vetenskapliga artiklar och så 
vidare och är en form av viktig marknadsinformation. Vi har använt oss 
uteslutande av extern sekundärdata eftersom det är vad som fanns att tillgå. Den 
sekundärdata som vi har använt oss av är böcker, vetenskapliga artiklar och 
lagtexter som till exempel Varumärkeslagen. 

2.6 Datainsamlingsmetod 
 
Undersökningen har i huvudsak byggts på litteratur och artiklar av andra 
författare, men vi har även använt oss av primärdata i form av intervjuer vid 
datainsamling. Viss tyngd ligger dock på litteraturen och därigenom 
sekundärdata. 

2.6.1 Intervjuer 
 
Vår primärdata har samlas in genom intervjuer. Vi har intervjuat ett antal 
personer med anknytning till redovisnings- och marknadsföringsprofessionen. 
De intervjuer som vi har gjort har skett över telefon då vi inte har haft möjlighet 
att träffa de intervjuade. Frågorna har vid intervjuerna varit kopplade till syftet, 
vilket ska säkerställa att vi har ställt rätt frågor. 
 
Intervjuerna kan delas in i strukturerad, semistrukturerad och ostrukturerad 
(Christensen et al, 2001). Respondenten tillåts vid den semistrukturerade 
intervjun att tala fritt kring ämnet utifrån en intervjumall, men intervjuaren får 
chans att ställa följdfrågor (Andersen, 1998). De intervjuer som vi har gjort har 
utgått från en intervjumall och har varit semistrukturerade i den mening att den 
intervjuade har kunnat prata fritt kring de frågor som ställts och vi som 
intervjuare har kunnat ställa följdfrågor. På det sättet har vi kunnat få ut så 
mycket information om ämnet som möjligt av respondenten. 
 
 

- 12 - 



Metod och genomförande 

2.6.2 Litteraturstudie 
 
För att ha en god, pålitlig och vetenskaplig teorietisk plattform att utgå ifrån har 
vi i huvudsak utgått från en litteraturstudie. Vi har börjat med att söka i 
Högskolan i Borås bibliotekskataloger på relevanta sökord inom både 
marknadsföring och redovisning som till exempel varumärkesvärdering. För att 
vidga vår undersökning har vi även sökt i databasen Libris och gjort ett antal 
fjärrlån av böcker som vi har ansett relevanta och som har varit flitigt använda 
på området. Eftersom debatten kring varumärkesvärdering i huvudsak har varit 
aktuell under de senaste tio åren har vi även valt att använda oss av relevanta 
vetenskapliga artiklar ur databaser så som Business Source Premier och 
Financial Accounting Review. Vi ser inga problem med att ha använt oss av 
brittisk och amerikansk litteratur även om vi har valt att se på 
varumärkesvärdering i Sverige. Det då varumärkets definition inom 
marknadsföringen ses på samma sätt i de länderna som i Sverige. Inom 
redovisningen är det inte heller, precis som i Sverige, tillåtet att ta upp internt 
upparbetade varumärken som en tillgång i redovisningen. 

2.7 Källkritik 
 
För att försäkra oss om att vår data var oberoende, granskad och pålitlig i så hög 
grad som möjligt har vi valt att använda oss av publicerad data som inte har ett 
kommersiellt syfte, så som konsultlitteratur, utan vi har valt litteratur som har en 
vetenskaplig grund. Eftersom vi vill jämföra teori med empiri har det även varit 
viktigt för oss att vår sekundärdata har en vetenskaplig grund för den teoretiska 
referensramen. 
 
Aktualiteten har varit garanterad eftersom problemet med varumärkesvärdering 
inte har funnits i så många år, det har dock varit ett mycket debatterat ämne och 
det finns gott om skrivet material att tillgå. Sekundärdatan är dock inte lika 
aktuell som den primärdata som vi har samlat in. 

2.8 Undersökningens tillförlitlighet 
 
Vid utvärderingen av undersökningen är validitet och reliabilitet två viktiga 
faktorer att beakta. Nedan beskrivs vilka kriterier vi har beaktat för att 
säkerställa en hög validitet och reliabilitet. 
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2.8.1 Validitet 
 
Validiteten definieras av Lundahl och Skärvad (1999) som att det inte 
förkommer några fel i mätmetoden. En hög validitet uppnås genom hög inre och 
yttre validitet. Lundahl och Skärvad (1999) definierar yttre validitet som 
möjligheten att källorna är felaktiga och inre validitet som att frågorna som 
undersöks är felaktigt formulerade. För att säkra den yttre validiteten har vi 
använt oss av tryckta böcker och artiklar som har publicerats i erkända 
vetenskapliga företagsekonomiska tidskrifter. Den inre validiteten har säkrats 
genom ett samarbete med handledarna som löpande under processen har 
granskat vårt arbete utifrån deras perspektiv och deras vana av att granska 
vetenskapliga uppsatser. Vi har även varit noggranna i vårt urval av 
respondenter för den empiriska undersökningen eftersom det var viktigt att de 
hade en god kännedom om och vana av varumärken och värderingsproblematik. 
 
Validiteten i undersökningen kan även ses som dess giltighet och relevans, det 
vill säga hur väl empirin överensstämmer med teorin respektive problemet 
(Halvorsen, 1992). Validiteten har uppnåtts genom att kontinuerligt reflektera 
tillbaka till syftet samt att vi i samtliga analytiska antaganden har en god grund i 
vår teoretiska referensram och i empiri. 

2.8.2 Reliabilitet 
 
Reliabiliteten handlar om att någon annan som gör vår studie igen ska kunna dra 
samma slutsatser. (Christensen et al, 2001) Det blir nästan omöjligt att andra ska 
kunna dra samma slutsatser som oss då alla tolkningar vi har gjort bygger på 
våra tidigare erfarenheter, som är unika. Att vi har en klar, genomtänkt och 
utarbetad metod är det bästa sättet att se till att undersökningen kan göras på 
liknande vis igen. Vid våra intervjuer har vi strävat mot en hög reliabilitet då vi 
har utformat frågor utifrån uppsatsens syfte. Frågorna är sedan godkända av 
handledarna. 
 
Lundahl och Skärvad (1999) uttrycker att en reliabel rapport inte ska innehålla 
några slumpmässiga fel eller tolkningsfel. Vi har varit noga med att, om möjligt, 
använda oss av förstahandskällor. 
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2.8.3 Felkällor 
 
Enligt Christensen et al (2001) kan det en bit in i undersökningen komma upp 
frågor kring den data som samlats in. Är datan pålitlig och användbar? Frågorna 
kan besvaras med hjälp av en systematisk analys av felkällorna. Ställning tas då 
till felkällornas riktighet vilket kan öka undersökningens trovärdighet. De fel 
som har identifieras och analyseras har vi delat upp nedan med förklaring. 

2.8.3.1 Fel i urvalet 
 
Fel i urval kan ske om en del av målgruppen utelämnats då urvalsobjektet 
definierats. Det kan också ha funnits fel i urvalsramen vilket gör att en del 
respondenter missas och en del respondenter kommer med som inte skulle ha 
kommit med. Bortfallsfel finns i så gott som alla urvalsundersökningar, de kan 
vara mer eller mindre allvarliga. (Christensen et al, 2001) 
 
Vi har haft ett väldigt litet urval som vi har valt själva och det enda fel som kan 
ha skett av urvalet är att vi valt fel personer att intervjua. Vi har dock lyckats få 
intervjuer med personer som är väldigt kvalificerade inom varumärken vilket 
gjort att de har kunnat svara på de frågor som vi har ställt. 

2.8.3.2 Fel i datainsamlingen 
 
Vid insamling av data kan mycket ha gått fel. Det kan exempelvis ha blivit fel i 
frågeformulären men även feltolkning av frågor. Det kan vara så att 
respondenterna inte velat svara på frågorna som ställdes. Vid intervjuer är det 
också lätt att få intervjuareffekter, vilket innebär att respondenterna svarat som 
de tror att det förväntas av dem. Under datainsamlingen kan alltså mycket hända 
som kan göra att resultatet blir felaktigt. (Christensen et al, 2001) Det är därför 
viktigt att kontinuerligt kontrollera och undersöka de fel som kan uppstå under 
datainsamlingen. Missförstånd av intervjufrågor har till exempel undvikits 
genom att förklara vad vi menar. Intervjuerna spelades även in så att vi hade 
möjlighet att gå tillbaka och lyssna flera gånger. Vid insamling av sekundärdata 
har vi om möjligt gått till ursprungskällan för att validera källans riktighet. 

2.8.3.3 Fel i tolkningen av data 
 
Vid tolkning av den data som samlats in kan fel ha gjorts, till exempel att dra 
alltför långtgående slutsatser. Rädsla för tolkningsfel kan ha förhindrat en för 
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noggrann analys av resultaten. Det finns alltid en risk för feltolkningar då 
missuppfattningar av det material som samlats in sker. (Christensen et al, 2001) 
Vi inser att det har funnits en risk att vi har tolkat de intervjuades svar felaktig. 
För att komma runt problemet har vi efter renskrivning av intervjun skickat 
underlaget till respondenten via mail för validering. Det har vi gjort för att 
undvika misstolkningar och säkerställa att materialet blivit rätt tolkat. På så sätt 
har vi fått validering av vår tolkning. 
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3 Teoretisk referensram 
 
I den teoretiska referensramen presenteras olika modeller för att värdera ett 
varumärke. Värdet kan ses på olika sätt, framför allt beroende på vilket 
perspektiv som väljs och vad syftet med värderingen är. Värdering handlar dock, 
som tidigare definierat, om att kunna fånga värden kring varumärket och räkna 
om dem i kronor och ören. 

3.1 Varumärkets monetära värde 
 
Varumärkets finansiella värde är beroende av varumärkets styrka (Touminen, 
1995). Touminen (1995), som är en marknadsföringsforskare, menar att 
varumärkeskapitalet endast kan beräknas genom överskjutande kassaflöde 
orsakat av varumärket. Som tidigare beskrivet finns det ett antal olika sätt att gå 
till väga för att värdera ett varumärke till monetära värden. 
 
Varumärkesvärdering är inte en objektiv process då den baseras på diverse 
antaganden och uppskattningar. Beroende på vilket perspektiv som beaktas kan 
varumärkets värde skilja sig åt. Utifrån företaget erhålls värdet från framtida 
stegvis växande kassaflöde resulterat ifrån att associera varumärket med en 
produkt. (De Chernatony och McDonald, 2003) Samtliga värderingsmodeller 
bygger på någon form av substituering. Det vill säga att de syftar till att på något 
sätt ersätta de värden som inte kan fångas på något annat vis. (Smith, 1997) 
 
Porters värdekedja är ett redovisningsverktyg som kan användas i den interna 
redovisningen av varumärken och har sitt ursprung i marknadsföringen. Den ser 
främst till organisationens primära och sekundära aktiviteter och relaterar då till 
att identifiera utvecklingsmöjligheter. (Drummond och Ensor, 2003) Inom den 
externa redovisningen är det bara tillåtet att redovisa externt förvärvade 
varumärken. Värderingen av varumärken i svensk redovisning delas in i tre 
kategorier, enligt RedU 7 (070510), marknadsansats, avkastningsansats och 
kostnadsansats. 
 
I december 1997 publicerades ett avgörande huruvida värdering av varumärket 
ska inkluderas i balansräkningen i USA. Avgörandet kom ifrån Financial 
Reporting Standards (FRS) 10. Målsättningen för FRS 10 är att försäkra att 
förvärvad goodwill och immateriella tillgångar belastar resultatet. (De 
Chernatony och McDonald, 2003) 
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Att se varumärket som en logotyp är en mycket föråldrad syn. Varumärket kan 
idag ses som kunderna ser på ett visst märke, de förväntningarna som 
konsumenten får av logotypen. Kundens förväntningar på en bil av märket 
Skoda skiljer sig åt från en bil av märket Rolls Royce. Hur förväntningen ska 
värderas i pengar är dock svårt att avgöra. (Treffner och Gajland, 2001) 

3.2 Inledning marknadsföringsperspektivet 
 
Vad är ett varumärke? Hur definieras ett varumärke? För att kunna värdera 
varumärket på rätt sätt bör den som värderar det veta vad ett varumärke är. Det 
är även viktigt att klargöra att när vi i uppsatsen nämner varumärken menar vi 
det i enlighet med den definition som givits tidigare i avsnittet centrala begrepp. 
 
Vid värdering av varumärket finns det olika kriterier som används. Kapitlen som 
följer tar upp olika modeller och faktorer för varumärkesvärdering inom 
marknadsföringsperspektivet. Aakers Brand Equity modell (Figur 3-1) ger en 
översikt av hur varumärkes kapitalet (Brand Equity) skapar värde för 
varumärket. Varumärkes kapitalet är en samling av tillgångar som är kopplade 
till ett varumärke, dess namn och symbol (Aaker, 1991). Varje del av 
varumärkes kapitalet skapar värde på en mängd olika sätt (Aaker 1996). De fem 
delarna är en förutsättning för varumärkes kapitalet (Aaker, 1991). Delarna 
skapar sedan värde för både företaget och/eller för företagets kunder. På så sätt 
kan vi se hur varumärket skapar värde på olika sätt för de två aktörerna. 
 
Aakers Brand Equity modell är bra att ha i bakhuvudet då kapitlet läses för att 
veta hur varumärkesvärdet kan uppstå både för företaget och för dess kunder. 
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Figur 3-1: Brand Equity model 

 
Modell från Aaker (1996, s 9) 
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3.3 Värderingsmetoder inom marknadsföring 
 
Vilka indikatorer finns det hos de olika modellerna för att kunna räkna ut 
varumärkets värde? Vilka faktorer behöver finnas med för att få en tillförlitlig 
värdering? Det kommer att svaras på genom de modeller som vi presenterar i 
kapitlet. 

3.3.1 Värde för aktörerna 
 
Varumärket har marknadsföringsmässigt värde för två aktörer; det företag som 
äger varumärket och de konsumenter som köper det. Varumärkets värde är 
således olika för de grupperna. (Dahlén och Lange, 2003) Vi kommer att inrikta 
oss på hur värdet ser ut för företaget då det är av intresse för vår undersökning. 
 
Dahlén och Lange (2003) skriver om hur ett varumärkesvärde ur ett företags 
perspektiv åstadkoms. Hur värdet åstadkoms är något som vi behöver veta för att 
kunna se på olika sätt att värdera varumärken inom marknadsföringen. Dahlén 
och Lange kallar värderingen kundbaserat varumärkesvärde där kundernas 
kännedom om, attityder till och kunskap om varumärket i relation till 
konkurrerande varumärken ingår. Det kundbaserade varumärkesvärdet beror på 
hur starka associationerna (kännedom, kunskap och attityder) är som kunderna 
har till varumärket. Det finns även något som kallas konsumentbaserat 
varumärkesvärde vilket är värdet utifrån ett konsumentperspektiv. 
 
Det kundbaserade varumärkesvärdet har två aspekter, vilka är 
varumärkeskännedom och varumärkesimage. Varumärkets värde mäts i 
varumärkeskännedomen, det vill säga hur känt det är. Skillnader i 
varumärkesimage hos kunderna leder fram till varumärkesvärde för företaget. 
Varumärket får dess värde genom att konsumenten knyter associationer till 
varumärket som är starka, fördelaktiga och unika. För ett högt varumärkesvärde 
bör de tre kriterierna; starka, fördelaktiga och unika, vara uppfyllda. (Dahlén och 
Lange, 2003) 
 
Som vi ser utifrån Dahlén och Lange handlar det marknadsföringsmässiga värdet 
mer om associationer till varumärket än mer monetära värden som används i det 
redovisningsmässiga värdet. 
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3.3.2 Faktorer för varumärkets värde 
 
För att beräkna varumärkets värde kan olika faktorer användas. Drummond och 
Ensor (2003) beskriver faktorer som indikerar på varumärkets värde: 
 
Marknadstyp (Market type) Värdet på varumärket ökar beroende på 
marknadstypen. Är till exempel marknaden som varumärket befinner sig på 
stabil är varumärkets värde högre. 
 
Marknadsandel (market share) Varumärken som är marknadsledande anses 
disponera en premie. Det sker då konkurrenterna finner det svårt att övervinna 
konsumenternas tendenser att köpa det dominerande varumärket. 
 
Global närvaro (Global presence) Har varumärket potential att bli en 
internationell exploatör bär de mer värde än varumärken som verkar inom en 
helt och hållet inhemsk marknad. 
 
Varaktighet (Durability) Varumärken som klarar av att upprätthålla attraktion 
och behålla relevans för kunden över en lång tidsperiod skapar stark 
kundlojalitet och blir då etablerade aktörer på marknaden. 
 
Utbredbarhet (Extendability) Har varumärket förmågan att breddas in till 
relaterade marknader eller expanderas till nya marknader erbjuder de större 
värde än varumärken med mer begränsade alternativ. 
 
Skydd (Protection) Har varumärket något slags juridiskt skydd från att bli 
kopierade som till exempel patent eller registrerat varumärke erbjuder de större 
värde än de varumärken som inte har ett juridiskt skydd. 
 
Överlägsna produkter och service (Superior products and service) Erbjuder 
varumärket konsumenten mer överlägsna produkter och/eller service än 
konkurrenterna åstadkommer de ett högre värde. 
 
Upphovslandet (Country of origin) Beroende på identiteten på varumärkets 
ursprungsland kan det antingen lägga till eller dra av värdet på varumärket. 
 
Marknadsdomination (Market domination) Varumärkets tillgångar som är av 
betydande värde är dess förmåga att öka omfattande på marknaden, ha en 
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dominant position i distributionskanalerna och förmågan att förfoga över goda 
hyllpositioner. 
 
Med utgång från Drummond och Ensors indikatorer på varumärkets värde finns 
en grund att utgå ifrån vid värdering. Faktorerna kan hjälpa till att uträkna värdet 
på varumärket, men de räcker inte. För att räkna ut varumärkets värde behövs 
mer än faktorer. Det som behövs är något som visar på hur värdet på de olika 
faktorerna uträknas. Vi ser att en kombination med en annan värderingsmodell 
skulle göra att en helhet av varumärkesvärdering kan ses. 

3.3.3 Nio steg till varumärkesvärdering 
 
Värdet av varumärket kan beräknas utifrån skillnaden mellan de intäkter och 
kostnader som är specifika för varumärket (Kapferer, 2004). 
 
Kapferer beskriver ett standardiserat tillvägagångssätt för värdering av 
varumärken i nio steg. (2004): 
 
1. I det första steget segmenteras varumärket in i strategiska enheter. För att 
kunna isolera andelen av tillfört värde hänfört till varumärket behöver vi arbeta 
med utgång från kassagenererande enheter och rapporterande enheter. 
Identifikation av varje strategisk enhets överskjutande vinst behövs göras för att 
bestämma vilka av vinsterna som hör till varumärket. 
 
2. Upprätta vinst konton med utgång från affärsplanen. Målet med det här steget 
är att definiera den totala andelen som är tillskrivet till obestämbara tillgångar i 
det finansiella resultatet som är förutsägbart för varje enhet, vilket kallas 
Lönsamt Ökat Värde (LÖV). 
 
3. Räkna av från LÖV bidragen från andra obestämda tillgångar då de blir direkt 
värdefulla. 
 
4. I steg fyra frågas vilken vikt som varumärket bär i kundens köpbeslut för 
varje undersökningsenhet. Vikten kan räknas ut genom att mäta influenser från 
de kriterier som påverkar kundens val av produkt. Genom att addera tillsammans 
respektive influens från var och en av kriterierna för produkt valet och balansera 
dem gentemot den roll som varumärket har fås en total procent som mäter 
varumärkets totala influens på köpet. 
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5. Då vi har procentsatsen kan vi beräkna år för år, i affärsplanen, andelen av 
överskjutande vinst som är hänfört till varumärket för varje kassagenererande 
enhet eller rapporterings enhet. 
 
6. Är målet att producera diskonterad summa av intäkterna som är specifikt 
hänfört till varumärket? Då måste det fastställas vilken diskonteringsränta som 
ska användas. Det beror på förståelsen av risker kopplat till varumärket. 
 
7. Det sjunde stegets syfte är att föra en strategisk granskning av varumärket och 
en risk och möjligheter granskning genom att undersöka: 

• Risker associerade med marknaden 
• Risker associerade med varumärket och långsiktig status av dess 

differentierade kännetecken 
• Risker associerade med produkten själv 
• Risker associerade med företaget, dess personal och dess ekonomiska 

ställning för utveckling av varumärket 
• Möjligheter för geografisk expansion 
• Möjligheter för varumärkes expansion in i andra produktkategorier 

Den strategiska analysen producerar en riskutvärdering. 
 
8. Det näst sista steget handlar om den diskonterade summan av den vinst 
hänförd till varumärket. Vilket baseras på den diskonteringsränta som redan 
identifierats efter den strategiska granskningen av varumärket som har gjorts. 
Det producerar varumärkets värde vilket kommer att tas som ett avdrag från 
goodwill och återges i balansräkningen. Här är det viktigt att kontrollera så att 
det anskaffade värdet är speciellt mottaglig till den diskonterade räntan. 
 
9. Värdering av varumärket ska inte begränsas till endast en metod. Det kan vara 
bra att kontrollera sina resultat gentemot andra värderingskällor för att få ett så 
tillförlitligt resultat som möjligt. 

3.3.4 Kedjan för varumärkesvärdering 
 
Brand value chain kan hjälpa marknadsförare att följa utvecklingen av den 
värdeskapande processen för deras varumärke och förstå den finansiella effekten 
av marknadsföringsutgifter och investeringar. Kedjan baseras på flera 
grundläggande förutsättningar. Den förutsätter främst att varumärkets värde 
finns hos kunden (Keller och Lehmann, 2003) 
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Kellers Brand value chain (2003) (Se figur 3-1) hjälper till att värdera den 
finansiella avkastningen av att utveckla varumärket. Modellen består av fyra 
steg som närmare kommer att förklaras. Några av förhållandena har inte än blivit 
direkt mätta, men är viktiga att beakta vid varumärkesvärdering. 
 
Den första linjen i kedjan visar de fyra värde stegen. Den andra linjen visar 
multiplikationer eller filter mellan stegen. Multiplikationerna är faktorer vilka 
influerar effekten på det följande steget. (Keller, 2006) 

3.3.4.1 Marknadsföringsprogram investeringar 
 
De marknadsföringsprogram (marketing program investment) som påverkar 
utvecklingen av varumärkesvärdet faller in i den här kategorin. Här ingår utgifter 
så som produkt, anställda eller reklam. Faktorerna påverkar varumärkets 
framtida värde. (Keller, 2006) Alla investeringar i marknadsföringsprogrammet 
som kan påverka varumärkets utveckling av värdet faller inom den här kategorin 
(Keller och Lehmann, 2003). 

3.3.4.2 Programkvalitet multiplicerare 
 
Multipliceraren för programkvalitet (program quality multiplier), som till 
exempel kan vara reklamens särprägel eller konsekvent service bestämmer hur 
mycket som det första steget influerar det nästa steget (Keller, 2006). 
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Figur 3-2: Brand value chain 

 
Modifierad modell från Keller och Lehmann (2003, s 29) 
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3.3.4.3 Kunders inställning 
 
I steget kunders inställning (customer mindset) inkluderas dimensionerna 
kännedom, associationer, attityder, hängivenhet och aktivitet. Dimensionerna är 
naturligt hierarkiska så att kännedom stöder konsumenters förmåga att göra 
varumärkes associationer. I sin tur driver associationerna attityder vilket kan 
leda till hängivenhet och slutligen aktivitet. (Keller, 2006) 

3.3.4.4 Marknadsplatsförhållande multiplicerare 
 
Att översätta dimensionerna i kunders inställning till varumärkesvärde beror på 
de multiplicerare som är relaterade till marknadsplats förhållandena 
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(marketplace förhållande multiplier) såsom konkurrenters reaktioner och stöd 
från kanaler eller mellanhänder. (Keller, 2006) 

3.3.4.5 Marknads/varumärkes prestation 
 
I marknadsutförandet (market performance) kan varumärkets framgång mätas på 
marknadsplatsen vilket sker genom mätning av prisers premium och elasticitet 
vilket visar varumärkets förmåga att ta marknadsandel. Mätningen demonstrerar 
varumärkets förmåga att driva försäljning framåt. (Keller, 2006) 

3.3.4.6 Investeraruppfattning multiplicerare 
 
Den slutliga värderingen av varumärket påverkas av marknadsfaktorer som till 
exempel tillväxtpotential och riskprofil. I investeraruppfattning ska avkastningen 
vara högre om risken är det. (Investor sentiment multiplier) (Keller, 2006) 

3.3.4.7 Värdet för aktieägarna 
 
Det sista steget i Brand Value Chain är värdet för aktieägarna (shareholder 
value). Mätningen av värdet sker här genom aktiepris, inkomst nyckeltal och 
marknadskapitalbildning. Faktorerna bestämmer varumärkets förmåga till 
vinstgivande försäljning vilka slutligen leder till aktieägarvärdet. Värdet kan 
endast fås fram efter att investeraruppfattning inkluderas i uträkningen. Efter att 
ha lagt ihop stegen i Brand value chain kan utvärdering av varumärkets värde 
ske och även påvisa var förbättringar kan ske. (Keller, 2006) 

3.3.5 Porters värdekedja 
 
Porters värdekedja används för att visa på ett sätt att räkna ut varumärkets värde. 
Organisationen kategoriseras som en serie av processer vilka genererar värde för 
kunder och andra intressenter. (Drummond och Ensor, 2003) 
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Figur 3-3: Värdekedjan 

 
Modifierad från Michael Porter( 2005, s 37) 
 
Värdekedjan är ett verktyg för att identifiera signifikanta värdeökande 
komponenter. Företagets värdekedja består av två typer av värdeskapande 
aktiviteter. Värdekedjans komponenter syns i figur 3-2. (Aaker, 2005) 
 
Värdeaktiviteterna kan delas in i två typer; primära och sekundära. De primära 
aktiviteterna är aktiviteter som involverar produktens psykiska kreation och dess 
försäljning och överföring till köparen. De sekundära aktiviteterna stödjer de 
primära aktiviteterna genom att försörja dem med teknologi, arbetskraft och så 
vidare.(Porter, 1985) 
 
Primära aktiviteter(Porter, 1985): 

• Ingående logistik – aktiviteter associerade med att ta emot, lagra och 
sprida input till produkten 

• Förädling – de aktiviteter som transformerar inputs till den slutliga 
produkten 

• Utgående logistik – aktiviteter associerade med att samla ihop, lagra och 
distribuera produkten till köpare 
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• Marknadsföring och försäljning – tillhandahålla reklam och promotion 
till kunden, här väljs även rätt kommunikationskanaler och pris 

• Service – handlar om installation, reparation och delar 
 
Sekundära aktiviteter(Porter, 1985): 

• Anskaffningsprocess - funktionen av inköp av input som används i 
företagets värdekedja vilket inkluderar till exempel råmaterial 

• Teknisk utveckling – ansträngningar för att förbättra produkten och 
processen 

• Humankapital – anställningar, träning och kompensation 
• Företagets infrastruktur – här inkluderas till exempel företagets 

allmänna ledning, finanser, redovisning, statliga relationer och kvalitet. 

3.4 Inledning redovisningsperspektivet 
 
För att ge en inledning till redovisningens syn på varumärkesvärdering 
presenteras först några olika definitioner för att visa bild av helheten. När 
varumärken ska definieras inom redovisningen måste först företagets kontext så 
som storlek och ägarförhållanden bestämmas eftersom det sedan styr vilka regler 
och normer som gäller för företaget. Vi behandlar varumärken som de definieras 
inom företag som lyder under IAS. Det är framför allt noterade koncerner men 
möjligheten finns även för företag välja IAS frivilligt. 
 
Eftersom vi behandlar definitioner för IAS-företag har vi valt att dela upp våra 
inledande definitioner i legala och ekonomiska där de ekonomiska är desamma 
som IAS-reglerade. De legala definitionerna är framförallt som en bakgrund för 
att förstå den kontext i vilken redovisningens definitioner hålls. 

3.4.1 Legala Definitioner 
 
Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) anger i fjärde kapitlets andra paragraf att 
varumärken får tas upp i redovisningen som immateriella tillgångar om de kan 
anses vara av ”väsentlig betydelse under kommande år”. Någon vidare definition 
ges dock inte i årsredovisningslagen utöver att det ska särskiljas från goodwill 
vid förvärv av annan verksamhet. 
 
Den juridiska definitionen enligt ovan samt enligt varumärkeslagen (SFS, 
1960:644) av varumärken ligger sedan som grund för svenska företag 
tillsammans med IAS när det gäller vad som är tillåtet vid varumärkesvärdering.  
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3.4.2 Ekonomiska definitioner 
 
En tillgång definieras i IAS ramverk som en resurs under företagets kontroll 
eller ägande till följd av händelser i eller kring företaget och som förväntas ge en 
framtida ekonomisk fördel. En tillgång ska alltid vara förknippad med framtida 
ekonomiska fördelar i form av likvida flöden in i företaget. (Artsberg, 2005) 

3.4.2.1 IAS tillgångsdefinition 
 
Det framgår redan i den första punkten under definitioner av tillgångar i IAS 
ramverk hur en tillgång ska definieras. En tillgång har ofta en fysisk form men 
det är inte något krav, det är inte heller något krav att en tillgång ska vara direkt 
förknippad med en utgift även om den är det i normalfallet. Varumärken är svåra 
att hänföra till en viss utgift om de inte är förvärvade externt.(IAS Ramverk, 
2007) 
 
En immateriell tillgång är en tillgång som inte är materiell och definieras enligt 
IAS 38 (070405) utifrån punkterna elva till 17 med tre kriterier: 

• Identifierbarhet (punkterna 11 och 12) innebär att tillgången ska vara 
avskiljbar och ha sin grund i avtalsenliga eller juridiska rättigheter. 

• Kontroll (punkterna 13 till 15) syftar till att företaget har möjlighet att 
kontrollera de intäkter som tillgången ger. 

• Framtida ekonomiska fördelar (punkt 17) innebär att tillgången till 
exempel minskar produktionskostnaderna och därigenom ger högre 
vinstmarginaler. Varumärket är en typisk sådan tillgång som genererar 
framtida ekonomiska fördelar. 

Punkterna är mycket lika den tidigare definitionen av en tillgång enligt IAS 
ramverk men i IAS 38 är de mer anpassade till immateriella tillgångar så som 
varumärken och goodwill och det ligger ett större fokus på framtida kassaflöden. 

3.4.2.2 Aktivering av tillgångar 
 
Förutom de erkännandekriterier som finns i IAS ramverk förkommer även ett 
antal andra kriterier för att en tillgång ska få tas upp i balansräkningen. 
Kriterierna sammanfattas som tre punkter utöver det tidigare nämnda 
definitionskriteriet: (Artsberg, 2005) 

• Mätbarhet – kriteriet är det viktigaste när det gäller immateriella 
tillgångar som varumärken men exemplifieras tydligast genom ett 
försäkringskrav. Det kan vara säkert att utbetalning kommer att ske till 
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företaget men inte hur stor utbetalningen kommer att bli, inbetalningen i 
företaget är därför svår att mäta. 

• Relevans – om en aktivering av en tillgång som framtida inbetalning kan 
göras i samband med att den verkliga utbetalningen av 
försäkringsbolaget kan förväntas anses den relevant I exemplet ovan, 
med ett försäkringskrav, skulle det innebära att det beräknade kravet 
togs upp som en framtida inbetalning så fort orsaken för kravet var 
känd, exempelvis branden eller stölden. 

• Tillförlitlighet – kriteriet styr att en tillgång får tas upp i redovisningen 
när den kan säkerställas tillförlitligt. För att bygga vidare på 
försäkringsexemplet ovan så skulle det innebära att först när 
utbetalningssumman är fastställd kan den tas upp som en tillgång. 
Tillförlitlighetskriteriet står i motsats till relevanskriteriet eftersom en 
tillgång är som mest relevant så tidigt som möjligt men tillförlitlig så 
sent som möjligt i förhållande till när den uppstår och inbetalning sker. 

 
Vid rörelseförvärv ska IFRS 3 tillämpas enligt punkt två och tre i 
redovisningsstandarden (IFRS 3, 070405). Samma standard anger även, i 
punkterna 45 och 46, att immateriella tillgångar, så som varumärken och 
goodwill, ska värderas separat och i enlighet med IAS 38 (IFRS 3, 070405). 
 
Varumärket ska inte skrivas av löpande om det har ett bestående värde. En viktig 
skillnad från andra icke avskrivningsbara tillgångar, så som mark, konst och 
guld, är att varumärket kräver löpande investeringar och underhåll. (Treffner och 
Gajland, 2001) 

3.4.3 Redovisningsprinciper vid värdering 
 
Inom redovisningen används ett antal olika principer som nämns i 
årsredovisningslagens andra kapitel. Principernas syfte är att förtydliga och 
operationalisera de grundläggande begreppen inom redovisningen God 
Redovisningssed och Rättvisande bild. (Artsberg, 2005) Nedan förklaras 
principerna som sedan relateras till varumärkesvärdering samt de 
tillgångskriterier som tidigare nämnts.  
 
Värderingen av ett varumärke görs ofta till anskaffningsvärdet men det finns de 
som menar att en värdering enligt de framtida ekonomiska fördelarna ger ett mer 
rättvist värde, att jämföra med relevanskriteriet vid aktivering av tillgångar ovan. 
(Artsberg 2005) 
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3.4.3.1 Tillförlitlig mätning 
 
IASs ramverk definierar tillgångar och det blir relevant här framför allt genom 
kravet på tillförlitlig mätning av resursen. Kravet enligt föreställningsramen är 
att antingen anskaffningskostnaden eller nuvärdet kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. Samma krav på tillförlitlig mätbarhet finns i IAS 38 för 
immateriella tillgångar. Enligt standarden kan en immateriell tillgång värderas 
tillförlitligt endast om den har förvärvats externt eller har en begränsad livslängd 
som är kort. (Smith 2006) Det innebär att anledningen till att varumärken, som 
är internt upparbetade, inte får tas upp i balansräkningen är att värdet inte kan 
mätas tillförlitligt. 

3.4.3.2 Rättvisande bild 
 
För redovisningen har alltid begrepp som objektivitet, tillförlitlighet och 
verifierbarhet varit nyckelbegrepp i samband med rättvisande bild. Rättvisande 
bild är den svenska översättningen av ”true and fair view” från den brittiska 
(anglosaxiska) redovisningstraditionen. (Artsberg 2003) 
 
I svensk lagstiftning finns rättvisande bild inskriven i årsredovisningslagens 
andra kapitel tredje paragrafen. Det innebär att en rättvisande bild är i enlighet 
med vad normgivande organ och allmänna råd. (SFS 1995:1554) 
 
Rättvisande bild är ofta debatterat i samband med immateriella tillgångar så som 
varumärken. Immateriella tillgångar får även en allt viktigare roll i 
redovisningssammanhang eftersom samhället blir allt mer tjänstebaserat. 
Värderingen av immateriella tillgångar kan lätt bli subjektiv och rättvisande bild 
har då en viktig roll. (Smith 2006) 

3.4.3.3 Fortlevnadsprincipen 
 
En av de mest grundläggande principerna inom redovisningen är 
fortlevnadsprincipen som innebär att företaget i sin redovisning antar att 
företaget kommer att fortsätta sin verksamhet under obegränsad tid. Vilket 
innebär bland annat att företagets framtida vinstpotential hamnar i fokus. 
(Artsberg, 2005) 
 
För varumärkesvärderingen innebär fortlevnadsprincipen att om företaget 
kommer att finnas kvar kan antas att varumärket också kommer att göra det. 
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Även om det finns planer på avyttring eller avveckling av varumärket ska det 
värderas som om det kommer att finnas kvar enligt fortlevnadsprincipen. 
(Hellberg, Eriksson, 2004) 

3.4.3.4 Försiktighetsprincipen 
 
Den svenska redovisningen har sitt ursprung i den kontinentala traditionen med 
en stark koppling till beskattningen. Försiktighetsprincipen innebär att resultaten 
i företag kan jämnas ut mellan goda och dåliga tider bland annat då principen 
förespråkar aktivering framför kostnadsföring av utgifter. (Artsberg, 2005) 
 
Försiktighetsprincipen tillämpas framför allt vid värdering av omsättnings- och 
anläggningstillgångar men kriteriet gällande att inte ta upp orealiserade vinster 
gäller även för immateriella tillgångar så som varumärken. Som tidigare nämnt, i 
samband med rättvisande bild, finns det alltid en risk för subjektivitet i 
värderingen av immateriella tillgångar, försiktighetsprincipen förespråkar i 
sammanhanget en pessimistisk värdering. (Smith 2006) 

3.4.3.5 Matchningsprincipen 
 
Principen innebär att utgifter ska tas upp som kostnader i balansräkningen när 
motsvarande intäkt tas upp. På så vis kan en så rättvisande bild som möjligt 
uppnås eftersom det visar på orsakssambandet mellan intäkt och kostnad. Det 
innebär att förutbetalda utgifter läggs som tillgångar (aktiveras) som sedan 
kostnadsförs i efterhand beroende på om matchning görs över tid eller per 
intäktspost. (Riahi-Belkaoui, 2004) 
 
Amerikansk redovisningsteori strävar mot matchningsprincipen och det 
förespråkar då en aktivering av kostnader för att sedan periodiskt skriva av, 
kostnadsföra, över tid. Det skulle tala för en möjlighet att lägga förutbetalda 
kostnader på ett tillgångskonto för varumärken. (Smith, 1997) 

3.4.3.6 Objektivtesprincipen 
 
Historiskt är det framför allt verifierbarhet och objektivitet som har varit runden 
för redovisningsteorin. Kraven på objektiva bedömningar lever kvar än idag, 
bland annat genom lagmässiga krav på revisorns oberoende. När det gäller 
immateriella tillgångar är objektiviteten och mätbarheten extra viktig. 
Förvärvade tillgångar kan sägas ha ett objektivt värde eftersom de har värderats 
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vid en försäljning mellan två parter, svårare blir det med internt värderade 
immateriell tillgångar. Den värderingen kan vara svår att få objektiv eftersom 
den egna företagsledningen är en part i värderingen. (Artsberg 2005) Vid 
varumärkesvärdering är det därför viktigt att behålla objektiviteten, ett sätt är att 
använda sig av en extern värderare. 

3.5 Värderingsmetoder inom redovisningen 
 
Inom redovisningen är den monetära basen viktig och det förkommer ett antal 
etablerade metoder för att räkna om varumärket på så vis. Varumärket är en 
immateriell tillgång och värderas och behandlads så. Det innebär att IAS 38 
gäller som övergripande regel men att IFRS 3 även spelar en stor roll eftersom 
rekommendationen reglerar värdering vid företagsförvärv. 
 
En av anledningarna till att värdering av varumärken har blivit så omdiskuterat 
på sistone är införandet av IFRS 3 som reglerar rörelseförvärv. Syftet med IFRS 
3 är att minska på goodwillposterna genom att höja kraven på att skilja ut 
tillgångarna vid förvärv. IAS 38 reglerar immateriella tillgångar och beskriver 
tre typer inom kategorin, separat förvärvade immateriella tillgångar, 
immateriella tillgångar förvärvade i samband med hel verksamhet och internt 
upparbetade immateriella tillgångar. (Smith 2006) 
 
I och med införandet av IAS, för noterade företag och koncerner, finns det nu en 
möjlighet att värdera immateriella tillgångar till verkligt värde med en årlig 
omvärdering. För att det ska vara tillåtet att göra det finns det dock krav, enligt 
punkt 72, på att det ska finnas en aktiv marknad. (IAS 38, 2007) 
 
Som tidigare nämnt är svensk redovisningstradition på värderingsområdet 
indelad i tre huvudansatser utifrån RedU 7. Ansatserna är sedan indelade i åtta 
olika metoder som visas i grafen nedan. 
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Figur 3-4: Värderingsansatser för tillgångar och skulder 

 
Enligt RedU 7 (070511) 

 
Alla olika värderingsmetoder som finns är antingen någon av de åtta metoderna 
eller varianter av dem (Smith 1997) 

3.5.1 Marknadsbaserad värderingsmetod 
 
Den marknadsbaserade metoden bygger enligt Treffner och Gajland (2001) på 
att varumärket värderas utifrån ett motsvarande varumärke på marknaden. Vilket 
inte är lätt eftersom det sällan finns två jämförbara varumärken till salu vid 
samma tidpunkt. Smith (1997) har å sin sida identifierat ett antal viktiga faktorer 
vid en marknadsbaserad värdering: 
 

• Aktiv marknad – att det finns flera försäljningar så att det finns något 
relevant att jämföra med 

• Offentlighet – insikt i processen och värderingsmodeller är viktigt för att 
kunna avgöra om två varumärken kan jämföras 

• Anpassning av jämförbarhet – exakt samma varumärke finns inte på 
marknaden, det gäller att hitta något eller några som är jämförbara. 
Exempelvis kan delar ur värdering av andra varumärken sättas samman 

• Anpassning i tid – sällan säljs två motsvarande varumärken samtidigt så 
faktorer som påverkar marknaden i övrigt som framtidstro och 
konjunkturer måste tas med i beräkningen. 
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Ytterligare en viktig faktor identifieras av Smith (1997) som ”arms lenght 
transaction”. På svenska kan metoden liknas vid oberoende förhållande. Smith 
anser alltså att en förutsättning för att den försäljning som används att jämföra 
med vid värderingen måste ha skett mellan två oberoende parter. 
 
Smith (1997) beräknar, för att exemplifiera beräkningsmetoden, marknadsvärdet 
på varumärket i förhållande till omsättningen. Efter att ha studerat ett antal 
värderingar och försäljningar som är relevanta och jämförbara med det 
varumärke som ska värderas jämförs varumärkets försäljningspris med 
omsättningen. I de fall som Smith studerade kom han fram till att varumärket 
kunder värderas till 1,59 gånger årsomsättningen. Beräkningsmetoden går at 
generalisera men siffrorna är specifika för just undersökningen. 
 
Nyllinge (1998) identifierar ytterligare en viktig faktor vid bestämning av ett 
marknadspris som ska vara jämförbart är att de två parterna har tillgång till 
samma information kring varumärket. Det är även viktigt att överenskommelsen 
är på ömsesidigt frivillig basis, om en av parterna känner sig tvungna, oftast 
säljaren, så har priset en tendens att bli lägre. 
 
En nackdel med marknadsbaserad värderingsmetod är just att hitta ett 
marknadsvärde att jämföra med. Att ett varumärke så sällan säljs separat är en av 
orsakerna till det. Oftast förvärvas ett varumärke i samband med en hel 
verksamhet. Om endast varumärket förvärvas är det allt som oftast i samband 
med konkurs och så är det inte längre ”arms lenght”. (Smith 1997) 

3.5.2 Kostnadsbaserad värderingsmetod 
 
Liksom vid värdering av andra tillgångar, exempelvis varulager, kan den 
kostnadsbaserade metoden beräknas på två sätt, anskaffningskostnaden 
respektive återanskaffningskostnaden. (Treffner och Gajland, 2001) Det är dock, 
enligt Smith (1997) viktigt att skilja på kostnad och värde vid 
varumärkesvärderingen enligt kostnadsbaserad metod. För att en kostnad ska ha 
ett värde måste den ge en framtida ekonomisk fördel. 
 
Anskaffningskostnaden är en beräkning av de åtgärder i form av till exempel 
reklam som har lagts ut för att få varumärket i det skick det är idag. Det innebär 
att de kostnader som identifieras som relevanta för varumärket summeras precis 
som vid anskaffning av exempelvis en fastighet. (Treffner och Gajland 2001) 
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Återanskaffningsvärdet är en nuvärdesberäkning av vad varumärket skulle kosta 
att återskapa idag. Kostnader som har uppstått historiskt ska nuvärdesberäknas 
för att kunna se vad motsvarande åtgärd skulle kosta idag. Det är dock en svår 
beräkningsmetod eftersom det är svårt att veta hur en lång satsning på reklam 
under olika tidsperioder skulle kunna ersättas idag. (Treffner och Gajland 2001) 
Smith (1997) exemplifierar beräkningen genom att visa att om exempelvis 100 
Miljoner US dollar investerades 1982 i ett varumärke beräknas nuvärdet genom 
att 100 Miljoner US dollar räknas om till vad som motsvara dagens köpkraft 
med hjälp av prisindextabeller. Det vill säga hur mycket det skulle kosta idag att 
göra samma investeringar som kostade 100 Miljoner US dollar 1982, med 
hänsyn till inflation med mera. 
 
En klar nackdel med den kostnadsbaserade värderingsmetoden är att om ett 
varumärke av någon anledning får ett sämre rykte, det vill säga minskar i värde, 
har kostnaderna för varumärket en tendens att göra det motsatta. När trenden går 
neråt måste företaget satsa mer på att förstärka sitt varumärke. Att isolera 
kostnaden är en annan svårighet vid kostnadsbaserad värdering. Problemet 
uppstår bland annat då ett företag har flera varumärken och ska skilja på 
varumärkena och sin företagsidentitet. (Smith 1997) Ett typiskt sådant exempel 
är företagsidentiteten Cloetta som har ett antal varumärken under sig 
(exempelvis Plopp och Kexchoklad). Frågan uppstår då företaget satsar 
sponsorpengar på Linköpings hockeyklubb under namnet Cloetta. Om kostnaden 
skulle aktiveras som tillgång under varumärke hur skulle fördelningen ske 
mellan de olika varumärkena. När Cloetta satsar på alpina landslaget under 
varunamnet Kexchoklad är det lättare att avgöra. 

3.5.3 Avkastningsbaserad värderingsmetod 
 
Det avkastningsbaserade tillvägagångssättet för värdering baseras på 
varumärkets förmåga att generera ökade framtida kassaflöden. Metoden bygger 
även på att merkassaflöden ger en ökad avkastning till investerare. Alla parter 
som investerar vill ha en avkastning som motsvarar risken med investeringen. 
(RedU 7, 2007) 
 
Avkastningsbaserade värderingsmetoden bygger på tre huvudkomponenter; 
avkastningskrav från ökad omsättning, periodbedömning och bedömning av 
rimligt avkastningskrav i procent. Omsättningsbedömningen syftar till att 
identifiera det ökade kassaflöde som är hänförligt direkt till varumärket. 
Periodbedömningen är en uppskattning av hur lång livslängd varumärket 
bedöms ha, utifrån ett antal olika kriterier så som bransch, typ av vara och 
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konkurrens. För att kunna räkna fram om kassaflödet är lönsamt måste det 
jämföras med de avkastningskrav som ägarna har på sina investerade pengar. Är 
risken stor är avkastningskravet dito men är risken liten kan inte heller kraven på 
avkastning vara så stora. (Reilly och Schweihs, 1999) 
 
Avkastningsbaserad värderingsmetod kan i övrigt delas in i tre huvudsakliga 
metoder, restvärdesvärdering, överskottsmetoden och licensbesparingsmetoden 
(relief of royalty). Vid värdering enligt de två metoderna är det viktigt att beakta 
nuvärdesdiskontering eftersom båda metoderna bygger på framtida 
kassaflödesbedömningar. (Perrier 1997) 

3.5.3.1 Restvärdesvärdering 
 
Restvärdesvärdering eller verksamhetsvärdering är ett sätt att värdera 
varumärken som är enkelt men därför inte heller fångar alla värden. Varumärket 
blir en restpost där värden som inte kan hänföras till något annat hamnar. 
Restvärdet beräknas genom att ta värdet företaget vid exempelvis ett förvärv 
eller marknadsvärdering och sedan subtrahera alla tillgångar så som materiella 
tillgångar och övriga immateriella tillgångar. Restvärdet blir sedan en 
goodwillpost där sedan en del kan hänföras som varumärkets värde. (Smith 
1997) 

3.5.3.2 Överskottsmetoden 
 
Överskottsmetoden är det vanligaste sättet att uppskatta vilka framtida 
kassaflöden som kan härröras från varumärket. Metoden går ut på att beräkna de 
övervärden som varumärket genererar idag och hur värden förväntas utvecklas 
framöver. Hänsyn måste tas till om det är en modevara och andra 
marknadsfaktorer exempelvis om det är hög inflation är det viktigt att räkna om 
de framtida flödena till dagens värde. Ofta begränsas metoden till tio år. 
(Chevron, 2000) Treffner och Gajland (2001) har delat in överskottsmetoden i 
två typer, prispremie och volympremie. 
 
Beräkningen av den prispremie som är hänförlig till varumärket sker genom tre 
huvudsakliga steg. Först identifieras de kassaflöden som är hänförliga till de 
produkter eller tjänster som bär varumärket, sedan de utflöden som motsvarar 
kassaflöden in i företaget. Viktigt är dock att bara få med de rörelsekostnader 
som är relevanta, finansiella kostnader är inte alls intressanta i beräkningen. Det 
tredje steget är att, i den vinst som nu kan räknas fram, identifiera vilka delar 
som är rakt hänförliga till just varumärket. Det är viktigt för att varumärket inte 
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ska belastas med exempelvis en ineffektiv organisation eller brist på exponering 
i butiker. (Treffner och Gajland 2001) 
 
Volympremien beräknas på liknande sätt som prispremien med undantaget att 
värderingen i första hand utgår från mervolym. Först beräknas den mervolym 
som har uppstått och sedan försöker värderaren urskilja hur stor del av den som 
är direkt hänförlig till varumärket. Det sista steget blir sedan att beräkna det 
kassaflöde som mervolymen har skapat på grund av varumärket. (Treffner och 
Gajland 2001) 

3.5.3.3 Licensbesparingsmetoden 
 
Varumärket kan ses som ett sätt att skydda sin produkt från konkurrenterna. Ett 
sätt att värdera varumärket monetärt är att använda sig av en nutidsberäkning av 
vad patenträtter skulle kosta företaget, eftersom det skulle ha motsvarat en utgift 
om inte varumärket hade funnits. Patenträtterna betalas ofta i en procentsats av 
omsättningen. (Chevron, 2000) 
 
Licensbesparingsmetoden är en av de mest tillämpade metoderna för att värdera 
varumärken (Nätstrand, Swensson 2005). Enligt Nyllinge (1998) beräknas 
värdet av varumärket enligt metoden som vad företaget slipper betala i 
licensavgifter för sitt varumärke. Licensavgifterna beräknas som en procent av 
den förväntande omsättningen. Ofta görs en jämförelse med andra, jämförbara, 
varumärken för att få en så korrekt bild som möjligt av varumärkets värde. 
 
Den procentsats som används för att beräkna licensavgiftens storlek tas utifrån 
en jämförelse med marknaden och relevanta jämförbara motsvarigheter i andra 
företag. Beräkningen görs genom att multiplicera årsomsättningen med den 
procentsats som härrörs till varumärket. Från summan dras sedan skatt och det 
slutliga värdet anger värdet på varumärket. Om varumärket har en beräknad 
livslängd på exempelvis fem år används då omsättningen för de kommande åren 
och beräknar sedan värdet genom nuvärdesberäkning av framtida kassaflöden. 
(Smith, 1997) 

3.6 Sammanfattande teoretisk referensram 
 
Innan vi möter empirin är det av stor nytta att sammanfatta det vi har funnit i den 
teoretiska referensramen. Sammanfattningen sker genom att visa definitioner 
utifrån perspektiven och en utvärdering av de modeller vi har stött på i teorin. 
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3.6.1 Definitioner utifrån perspektiven 
 
Inom redovisningen är det varumärkeslagens definition om igenkänning som är 
den härskande definitionen av varumärken. Även IAS, som normgivande organ, 
sätter vissa gränser i form av IAS 38 krav på identifierbarhet, kontroll och 
framtida ekonomiska fördelar för immateriella tillgångar. 
 
Inom marknadsföringen är det produktens identitet som står i fokus vid 
definitioner av varumärket. De associationer som konsumenten får och som gör 
att han eller hon identifierar unika tillförda värden som matchar kundens behov. 
Varumärke inom marknadsföringen är produktens källa, mening och riktning. 

Figur 3-5: Definitioner av varumärke 

 
Egen modell 

 
Övergripande är dock både revisorer och marknadsförare överens om att det 
finns många faktorer som påverkar varumärkets värde och att varumärket inte är 
bara en logotyp eller design. Som figuren ovan illustrerar skiljer sig dock 
synsätten åt mycket gällande definitioner. 
 
Den definition som vi har valt av varumärke är en kombination av olika 
förklaringar inom både redovisningen och marknadsföringen. Det som 
sammanfattar de olika synsätten på varumärket är att det har ett legalt skydd och 
ger associationer för en konsument eller kund när denne kommer i kontakt med 
produkten eller tjänsten. Varumärket kan ha många olika dimensioner, för att 
nämna några exempel kan formen på en flaska, en färg eller en känsla vara 
typiska för varumärket, även då de första två är lättast att skydda legalt. Ett 
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framgångsrikt varumärke skapar ett ökat kassaflöde för företaget och när ett 
varumärke ska värderas i kronor och ören gäller det att identifiera hur stor del av 
kassaflödet som är hänförligt till varumärket. För oss som ser på 
varumärkesvärdering blir därför kassaflödet väldigt centralt. 

Figur 3-6: Gemensam bild vid värdering av varumärke 

 
Egen modell 
 
Perspektiven skiljer sig mycket åt, inom marknadsföringen behandlas framförallt 
attityder och kännedom kring varumärket men i redovisningen är det enbart 
kassaflödet som reglerar värdet av varumärket, men det finns även gemensamma 
nämnare. Bland annat finns det kopplingar mellan de olika begreppen som är 
snarlika så som markandsföringens identitet och redovisningens identifierbarhet 
men vad begreppen innefattar skiljer sig åt. Inom marknadsföringen handlar 
identitet om vilken målgrupp företaget vänder sig till men i redovisningen menas 
identifierbarhet som något som särskiljer produkten från andra, till exempel en 
färg eller förpackning. 
 
Gemensamt för de två perspektiven är en ganska uniform bild av att varumärket 
är otroligt viktigt och mer än bara en logotyp eller form enligt varumärkeslagens 
definition. Inom redovisningen görs försök att identifiera så många aspekter som 
möjligt där varumärket bidrar till kassaflödet för att ge en så fullständig bild som 
möjligt. Orsaken till att revisorerna vill bryta ner det så mycket som möjligt är 
både kraven i IFRS 3 kring att minska goodwillposten och även de ökade kraven 
på identifierbarhet. Inom marknadsföringen ses nytta av att kunna 
avkastningsberäkna en insats genom att hänföra den till ökade kassaflöden. 
Kopplingen mellan marknadsföring och redovisning är inte enbart kassaflöde. 
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3.6.2 Gemensam värderingsmodell 
 
Vi inleder stycket med att gå igenom de modeller som har presenterats ovan i 
den teoretiska referensramen och reflekterar kring dem utifrån ett gemensamt 
perspektiv. Avsnittet avslutas sedan med ett gemensamt stycke som lyfter fram 
några av de värderingsmodeller som kan kombineras för att få fram en värdering 
som stämmer överens med verkligheten. 

3.6.2.1 Utvärdering av redovisningsmodeller 
 
Inom redovisningen finns som tidigare beskrivet tre olika ansatser för att värdera 
immateriella tillgångar, så som varumärken. Marknadsbaserad, kostnadsbaserad 
och avkastningsbaserad ansats och alla tre ansatserna har sitt ursprung i 
redovisningsuttalandet RedU 7. 
 
Den marknadsbaserade värderingsansatsen är en ganska svår värderingsteknik 
eftersom den bygger på att jämföra med andra varumärken på en aktiv marknad. 
Att hitta ett jämförbart värde är väldigt svårt, det går inte att generalisera så att 
Saab skulle vara lika mycket värt som Volvo såldes för till General motors även 
om de är två varumärken i en liknande kontext. Även för företaget externa, 
makroekonomiska, faktorer som konkurrens, konjunkturer och utbud spelar in i 
prissättningen på marknaden. Därför är den marknadsbaserade 
värderingsansatsen svår att använda för en korrekt bild, bristen på jämförbarhet 
blir stor i och med antalet faktorer som påverkar. Den marknadsbaserade 
värderingsmodellen är dock förenlig med redovisningens krav på en aktiv 
marknad och ett antagande om varumärkets fortlevnad. En variant av den 
marknadsbaserade ansatsen är en försäljning i det fall företaget likvideras men 
det ger ofta en lägre köpeskilling eftersom parterna i försäljningen inte är 
oberoende av varandra och ett sådant värde går sedan inte att jämföra med 
värdering på en marknad där båda parter är jämställda. 
 
Den huvudskaliga svårigheten vid kostnadsbaserad värderingsmetod är att skilja 
på värde och kostnad. Många tillfälligheter spelar in vid en kostnadsbaserad 
värderingsmetod så som möjligheter till annonsering och tillgång på butiker med 
bra lägen. Yngre varumärken som satsar stora summor på annonsering och att 
synas på marknaden skulle kunna aktivera kostnaderna som framtida intäkter om 
företaget gick på en kostnadsbaserad metod. Det finns varumärken idag som 
skulle sjunka i värde eftersom deras insatser de senaste åren inte har varit i 
paritet med nyare företag, så med dagens värde, även om summan diskonteras 
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för inflation, skulle många gamla företag undervärderas. Även 
återanskaffningsvärdet är svårt att räkna fram till dagens värde på ett korrekt 
sätt. Hur skulle till exempel ett kontinuerligt samarbete med ett fotbollslag 
återanskaffningsvärderas idag? När ett företag satsar pengar på 
välgörenhetsprojekt som till exempel ungdomsverksamhet inom fotboll 
motsvarar inte kostnaden värdet, värderingen i en kostnadsansats blir 
svårvärderad. 
 
Avkastningsbaserad värderingsmetod bygger till största delen på framtida 
kassaflöden diskonterade till dagens värde. Licensbesparingsmetoden är en 
variant av avkastningsvärdesansatsen och i skulle kunna användas som en 
kontrollmetod för den ordinarie värderingen. Om värderaren lyckas isolera de 
faktorer som har med varumärket att göra och skala bort andra mer 
slumpmässiga faktorer ger den avkastningsbaserademetoden ett mångsidigt sätt 
att värdera varumärket för ett så korrekt värde som möjligt. Svårigheten ligger 
dock just i gränsdragningen mellan vad som är varumärke och vad som är 
tillfällighet. 

3.6.2.2 Utvärdering av marknadsföringsmodeller 
 
Utifrån marknadsföringsmodellerna och faktorerna ser vi att de har några 
gemensamma drag. Det som vi ser är att värdet av varumärket uträknas utifrån 
så kallade mjuka värden som associationer och kännedom. Det varumärkesvärde 
som Dahlén och Lange (2003) räknar ut är endast baserat på hur starka 
kundernas associationer till varumärket är. Värdet är grundat på hur känt 
varumärket är och skillnader i varumärkesimage hos kunderna. Då varumärket 
endast får sitt värde genom konsumenterna och på de associationer till 
varumärket som de knyter är det svårt att räkna ut monetära värden. Vi kan 
därför se att metoden inte kan användas för beräkning av varumärkesvärdet. Det 
krävs mer än endast kundassociationer för att beräkna varumärkesvärdet i kronor 
och ören, även om image och kännedom är en viktig del av värderingen. Inom 
marknadsföringsperspektivet ser vi att det är viktigt med image och kännedom 
för att räkna ut varumärkesvärdet. 
 
Det finns även andra metoder inom marknadsföringsområdet som inte bara 
använder sig av de mjuka värdena vid värdering. Drummond och Ensor (2003) 
räknar inte endast ut värdet utifrån de mjuka associationerna som varumärket 
själv har, utan de lägger in externa faktorer som påverkar varumärkesvärdet i 
beräkningarna likaväl. Indikatorerna täcker in allt från varumärket i sig självt, 
konsumenten som köper varumärket och de externa faktorer som påverkar 

- 42 - 



Teoretisk referensram 

varumärkets värde. De indikatorer som Drummond och Ensor(2003) har på 
varumärkets värde är en god grund att utgå ifrån. Det finns dock egentligen inget 
sätt att summera värdet, varken monetärt eller något annat sätt, det finns endast 
indikatorer. Som exempel kan nämnas marknadstyp som anger att värdet är 
högre om spelrummet och volymen är högre samt om marknaden som 
varumärket verkar i är stabil. Typiska problem med värdering enligt metoden är 
svårigheten att svara på frågor så som: Vad jämförs faktorerna med? Hur mycket 
högre är värdet på ett varumärke då det verkar i en mer stabil marknad jämfört 
med en ostabil marknad? Varumärken som är internationell exportör har mer 
värde än de som endast verkar i en inhemskmarknad. Hur mycket mer värda är 
de då? På vilket sätt kan värdet räknas ut i kronor och ören? Drummond och 
Ensors (2003) indikatorer är just endast indikatorer och är inte ett mätinstrument 
på det sättet att varumärkets värde kan räknas ut i monetära värden. Metoden 
kan användas i kombination med en annan metod som kan hjälpa till att räkna ut 
värdet på varumärket i monetära värden. Metoden anger mest ett antal faktorer 
som kan spela in på värdet av varumärket. 
 
Någon annan som använder sig av externa influenser i värde uträkningen är 
Kapferer (2004). Kapferers (2004) varumärkesvärderingsmetod bygger på nio 
steg som syftar till att räkna ut Lönsamt Ökat Värde. Även i den här modellen 
ingår den vikt som varumärket har i kundens köpbeslut vilket mäts från de 
kriterier som påverkar kundens val. I metoden ingår också en riskutvärdering av 
de externa influenserna som till exempel marknad, varumärket, produkten självt 
och så vidare. Metoden avslutas med att Kapferer (2004) poängterar att 
värdering inte ska begränsas till en metod. De nio stegen liknar mycket det som 
inom redovisningen kallas ökat kassaflöde. I Kapferers metod ingår allt det som 
krävs för en effektiv varumärkesvärdering. Den påminner om Drummond och 
Ensors metod förutom att Kapferer beskriver uttryckligt hur värderingen ska gå 
till. Eventuellt kan Kapferers metod kombineras med Drummond och Ensors då 
det kan ge ett helhetsintryck av värderingen. 
 
Keller och Lehman 
s Brand Value Chain fokuserar, även den, på värdet för kunden. Den fångar dock 
många aspekter på värdering bland annat kunders attityd men även mer 
finansiella värden så som aktieägaravkastning och prispremium. I kombination 
med en modell som fokuserar ytterligare på det ökade kassaflödet och skalar 
bort några av de irrelevanta faktorerna är det en redovisningsmodell som fångar 
många mjuka värden. 
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Porters värdekedja har sitt fokus på att identifiera de faktorer som påverkar 
värdet av varumärket mest. Beroende på storleken av företaget blir processen 
olika omfattande. Värdekedjan kan vara en modell för intern styrning genom 
varumärkesvärdet men den tar inte alls upp kassaflöden eller värden som ökar 
kundbenägenheten att handla just det varumärket, vilket är en stor del i det 
marknadsföringsmässiga värdet. 
 
Vad vi främst kan se är att varumärkets värde beror på kunden och dess 
associationer till varumärket. Det handlar främst om de mjuka värdena som 
associationer kunder har, image och kännedom, men en liten del av värdet 
räknas utifrån kassaflödet som till exempel Kapferers modell. Inom 
marknadsöringsperspektivet dominerar de mjuka värdena vid värdering, men de 
finansiella värdena behövs också för att kunna räkna ut de monetära värdena. 

3.6.2.3 Övergripande värderingsmodell 
 
Den värderingsmodell som vi har funnit övergripande lyckas fånga många av 
varumärkets olika värden är Keller och Lehmans Brand value chain. Den börjar 
redan vid marknadsplanen och lyckas även fånga redovisningens krav på att 
identifiera merkassaflöden så som möjligheten att ta ut ett högre pris (price 
premium) på produkten eller tjänsten på grund av varumärket. Det är dock 
viktigt att tänka på syftet med värderingen, om den ska användas internt kan alla 
de värdena tas med. Ska värdet av varumärket tas upp i balansräkningen måste 
det vara förvärvat. Anledningarna till att internt upparbetade varumärken inte får 
tas upp i balansräkningen (aktiveras) är framför allt redovisningsteoretiska 
traditioner som objektivitet och försiktighet, men den mer amerikanska 
traditionen av matchning skulle kunna göra det möjligt med en framtida 
aktivering av varumärken. 
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4 Empiri 
 
I avsnittet presenteras de intervjuer vi har utfört med representanter från både 
marknadsföringspraktiken och redovisningspraktiken. Varje intervju presenteras 
för sig för att ge en så tydlig bild som möjligt av deras respektive bild av 
värderingen och intervjuerna presenteras i den ordning som de utfördes. 
Intervjuerna börjar med en kort presentation av respondenten och företaget som 
den är verksam på. Vi börjar med respondenterna från 
marknadsföringsperspektivet och fortsätter sedan med respondenterna från 
redovisningsperspektivet. 

4.1 Respondenter från marknadsföringsperspektivet 
 
Här presenteras resultatet från de intervjuer som gjordes med respondenterna 
från marknadsföringsperspektivet. 

4.1.1 Intervju Peter Bunge Meyer, Rewir 
 
Intervjun med Peter Bunge Meyer skedde per telefon den 11 maj 2007. Bunge 
Meyer arbetar som konsult på Rewir. Rewir är en strategisk varumärkesbyrå 
som arbetar med framför allt varumärkesfrågor och kommunikation för att 
hjälpa sina kunder öka värdet på sina varumärken. 

4.1.1.1 Varumärkesvärdering 
 
Gällande varumärkesvärdering arbetar Rewir utifrån ett arbetssätt som de har 
utvecklat i samarbete med ÖPwc. Det är framför allt Bunge Meyer i samarbete 
med Jan Treffner som har utvecklat det befintliga tillvägagångssättet. Bunge 
Meyer tycker att det arbetssätt som de använder sig av är ganska unik eftersom 
den har lyckats förena två olika discipliner som annars, traditionellt, arbetat 
oberoende av varandra. Tillsammans med ÖPwc har Rewir lyckats undvika de 
vattentäta skott som finns mellan marknadsföringen och det finansiella 
perspektivet, både för de olika byråerna men även inom företags olika 
marknads- och corporate finance avdelningar inom företaget. 
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4.1.1.2 Viktiga faktorer att beakta vid värdering 
 
Avgörande faktorer för värderingen är, enligt Bunge Meyer, marknadsfaktorer 
så som vad kunden tycker och tänker om ett varumärke. Tidigare har det varit 
möjligt att sätta sig ner med en årsredovisning och räkna fram ett ungefärligt 
värde på varumärket, rent finansiellt, det är inte fallet längre eftersom det värdet 
inte alls fångar de marknadsfaktorer som är relevanta. Något som hjälper vid 
värderingen är att många företag har tillgång till mätningar av kunders attityder 
med mera kring varumärket. I arbetssättet som Rewir har utvecklat tillsammans 
med ÖPwc finns det en möjlighet att fånga värdena och omvandla till kronor och 
ören. 
 
Bunge Meyer säger att det är svårt att fånga mjuka värden i kronor och ören i 
många fall och att de inom marknadsföringen inte är så vana vid det på samma 
sätt som inom redovisningen. Han tycker dock att de har lyckats väl med att 
utifrån deras arbetssätt räkna om mjuka värden till konkreta kassaflöden. 
Framför allt ser modellen till faktorer som att identifiera vad som påverkar 
efterfrågan i olika marknadssegment och hur det påverkar kassaflödet. För att 
efterfrågan eller attityd ska vara relevant i redovisningssammanhang är det 
viktigt att kunna visa den direkta kopplingen till ett ökat kassaflöde som härrörs 
från varumärket. Bunge Meyer ser även en svårighet i att identifiera och skala 
bort faktorer som inte är relevanta för varumärket men ger försäljning. Eftersom 
Rewir gör undersökningar bland företagets kunder om deras attityder och 
kännedom kring varumärken ser han det som en av de svåraste delarna att ställa 
frågor som rör enbart varumärket och inte tillfälligheter som exempelvis 
exponering i butik. 

4.1.2 Intervju Jens Andersson, Essen 
 
Intervjun med Jens Andersson skedde per telefon den 14 maj 2007. Andersson 
arbetar som varumärkeskonsult på Essen. I arbetet som varumärkeskonsult ingår 
det att driva projekt, titta på strategier och portföljstrategier. Det ingår även att 
se över hur många märken kunden ska ha, vad de ska stå för och hur de ska nå 
den positionen för respektive märke. Essen är en varumärkesbyrå som renodlat 
arbetar med varumärkesfrågor med fokus på både strategi och uttryck, vilket 
bland annat innebär design, utveckling av grafiska profiler och logotyper. Men 
Essen arbetar även med mer språkliga uttryck som i form av namn och tonalitet. 
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4.1.2.1 Varumärkesvärdering 
 
På Essen har de inte arbetet så mycket med just varumärkesvärdering, men de 
har varit inblandade i några processer där de kommit med kommunikativ och 
juridisk input i värderingen. I ett av de största projekten som Essen genomfört 
hade de samarbete med en revisionsbyrå där de försåg dem med underlag som 
de tyckte var relevanta för värderingen. Projektet var varumärket SPP som 
köptes av Handelsbanken. Det underlag som Essen försåg revisionsbyrån med 
var kundundersökningar, hur det juridiska skyddet såg ut och pekade på de 
risker som fanns med märket. 
 
Andersson menar att det är mer intressant att göra en värdering som visar på vad 
märket kan användas till i framtiden än att göra en värdering som utgår ifrån var 
märket befinner sig idag. De faktorer som Essen plockade fram vid värderingen 
med utgång från framtiden är den potential som märket har, att det kan 
utvecklas, följa med i tiden och på marknaden. Essen tittar då på hur de uttrycker 
sig, kommunicerar kring märket och vad de har kopplat märket till för typ av 
värderingar Det blir då en bedömning av hur relevant de värdena är för de 
framtida kunderna. Essen gör det här arbetet för att inte låsa märket till något 
som är knutet till en viss tid. 
 
I någon form så blir alltid värderingen som görs subjektiv. Andersson menar att 
värderingen blir någon slags egen bedömning utifrån ens egna erfarenheter av 
varumärken och om vad som kommer att fungera och inte fungera. Det är en 
slags riskkalkyl som Andersson gör baserad på dels undersökningar dels på egna 
erfarenheter. 
 
Värderingsprocessen börjar oftast med intervjuer med företaget för att få en bild 
av hur de upplever att märket är, vilka styrkor de har. Det ser Andersson inte 
som jätterelevant, men det måste finnas en egen tro på varumärket. Om de som 
jobbar på företaget tycker att varumärket är dåligt måste det tas med som en 
riskfaktor. Tror inte företaget på varumärket kommer det att märkas hos 
kunderna vilket kan påverka försäljningen negativt. Efter att ha pratat med 
företaget tittar Essen på undersökningar, antingen befintliga eller så får de göra 
kompletterande undersökningar. Här tittar de på kännedom, kunskap, attityd och 
lojalitet. Andersson säger att det är kunden som definierar varumärket i första 
hand. Den interna betydelsen menar han finns med, men inte i lika stor 
utsträckning. 
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Att värdera kunders attityd till varumärket i monetära värden görs genom att 
mäta hur sammanhållen bilden är av märket och hur väl företaget lyckats med att 
förmedla det löfte de åtagit sig. Uppfattar kunderna hur märket verkligen är eller 
finns det hundra eller ännu fler olika uppfattningar? 
 
Essen går inte in i och tittar på de redovisningsmässiga värdena. Men, de har 
haft synpunkter på det i till exempel marknadskommunikationskostnaderna. 
Vissa lägger stor vikt vid det vid värdering. Andersson säger att det kan vara 
relevant, men oftast så är det inte det. Han menar att det handlar om företaget 
har kommunicerat det märket står för eller inte. Skapas nya löften för varje 
kampanj så hjälper det inte till att bygga märket, utan det stjälper märket genom 
att skapa en splittrad bild som försvagar det. 
 
Det är enligt Andersson viktigt att skilja på kostnad och värden då det finns 
märken idag som inte har lagt en krona på marknadsföring som till exempel 
Google som är budgeterat till ett antal miljarder. Google har inte lagt många 
kronor på traditionell marknadsföring. Det finns i grund och botten klart en 
intressant teknisk lösning, men det handlar om i princip om varumärket. 

4.1.2.2 Viktiga faktorer att beakta vid värdering 
 
Problem finns vid värdering av varumärken, men med företag som inte har så 
mycket tillgångar är det lite enklare med värderingen. Det blir ganska enkelt att 
se vad som bygger varumärket eller inte. I små företag är processerna få. Det 
svåra kommer då värdering av traditionella tillverkningsföretag sker. Där finns 
det många olika faktorer som kan avgöra. Svårigheten är då att sortera ut det 
som verkligen har relevans för att bygga varumärket. Andersson säger att på ett 
sätt bygger alla processer i företaget varumärket. 

4.2 Respondenter från redovisningsperspektivet 
 
Här presenteras resultatet från de intervjuer som gjordes med respondenterna 
från redovisningsperspektivet. 

4.2.1 Intervju Björn Gustafsson, Ernst & Young 
 
Intervjun med Björn Gustafsson skedde per telefon den 8 maj 2007. Gustafsson 
är värderingsspecialist på Ernst and Young och ansvarig för 
värderingsverksamheten. Företag vänder sig till Ernst and Young för 
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varumärkesvärdering framför allt vid förvärvsanalyser men även vid 
omstrukturering av interna immateriella tillgångar för att sätta ett internt pris för 
att uppnå exempelvis skattemässiga fördelar vid transfereringar. 

4.2.1.1 Varumärkesvärdering 
 
Vid intervjun med Gustafsson börjar vi med att fråga lite kring hur de går till 
väga med värdering av varumärken vid Ernst and Young. Han beskriver att det 
beror på förutsättningar för värderingen men att det vanligaste är den så kallade 
Relief of royalty metoden (även kallad licensbesparingsmetoden). Metoden är, 
enligt Gustafsson, ett sätt att värdera varumärket genom att beräkna vad det 
skulle kosta företaget att köpa en licens att använda varumärket om någon annan 
ägde det. Värdet beräknas som en procentsats i förhållande till omsättningen, 
diskonterat till nuvärdet. Det förkommer även att de på Ernst and Young 
använder andra metoder, bland annat kostnadsbaserad (anskaffningskostnad 
alternativt återanskaffningskostnad) eller premiebaserad. 

4.2.1.2 Viktiga faktorer att beakta vid värdering 
 
Det svåraste problemet vid varumärkesvärdering anser Gustafsson vara att 
förklara hur stor del av företagets lönsamhet som förklaras av varumärket. 
Gustafsson tycker dock att de lyckas fånga det i sina analyser och värderingar av 
varumärken. Det exempelvis genom att jämföra med andra varumärken och 
attityder med mera mot dem. Eftersom relief from royalty metoden bygger på att 
en viss del av omsättningen härrörs till varumärket och det vid värdering jämförs 
med hur det ser ut i motsvarande företag gör de detsamma på samma vis med 
attityder. Vid värdering jämförs attityder mot andra varumärken till exempel 
inom samma marknad eller segment. 
 
Gustafsson ser inte några problem med att varumärket uppfyller IAS 38 kraven 
om kontroll eftersom varumärken kan registreras och även ickeregistrerade 
varumärken har ett legalt skydd, om än lite svagare. Det andra kravet i IAS 38, 
kring framtida ekonomiska fördelar, ser Gustafsson också att varumärket kan 
uppfylla. Det finns visserligen en risk att ett varumärke som finns upptaget i 
balansräkningen plötsligt skulle minska i värde. Det måste då återspeglas i 
balansräkningen men det är ytterst ovanligt med en minskning. Björn har inte 
hört talas om något fall där ett företag får skriva ner sitt varumärke på grund av 
dåligt rykte. 
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4.2.2 Intervju Pär Ekengren, Lindebergs Grant Thornton 
 
Intervjun med Pär Ekengren skedde per telefon den 8 maj 2007. Ekengren är 
chef för Corporate Finance avdelningen på Lindebergs Grant Thornton och sitter 
i FAR/SFS särskilda utskott för värderingsfrågor. Huvudsakliga arbetsuppgifter 
är framför allt värderingsfrågor, finansiell due diligence och olika former av 
företagsöverlåtelser. 

4.2.2.1 Varumärkesvärdering 
 
Ekengren börjar med att beskriva att all värdering vid Lindebergs har sitt 
ursprung i de modeller som finns upptagna i RedU 7 (tidigare beskriven). RedU 
7 har samma indelning som den har beskrivit ovan i huvudområdena, 
kostnadsbaserad, inkomstbaserad och marknadsbaserad. Vilken metod eller 
vilka metoder som är vanligast är enligt Ekengren svårt att svara på eftersom det 
är väldigt situationsanpassat. Helst utgår Lindebergs från en marknadsansats 
med eftersom det sällan handlas med varumärken vet Ekengren enligt erfarenhet 
att en inkomstbaserad modell används i ungefär åtta fall av tio. Det allra 
vanligaste, och mest önskvärda, är då främst en modell baserad på kassaflöde. 
För att ytterligare kontrollera det värde Lindebergs får fram på varumärket görs 
ofta en relief of royalty (licensbesparings) analys. Royaltynivån söks i olika 
former av databaser för att ge ett värde så nära verkligheten som möjligt. Finns 
det möjlighet att jämföra varumärkets värde med någon av de marknadsbaserade 
värderingsmetoderna görs även det. Det viktiga blir då att hitta någon form av 
framtida kassaflöde som kan härröras direkt till varumärket. 
 
För att försäkra sig om att göra en så korrekt mätning som möjligt av 
varumärkets värde använder sig Lindebergs av en modell som fångar både 
hårda, rent monetära, men även mjuka värden så som kunders attityder och 
kännedom om varumärket. Modellen utgår från ett index där ett företag som 
uppfyller samtliga krav, både kvalitativa och kvantitativa, fullt ut får 100. De 
krav på varumärket som mäts viktas mot varandra och får sedan ett indexvärde 
som kan räknas om i procent av vinsten. Summan som räknas fram jämförs 
sedan med avkastningskravet för att ge en så rättvisbild som möjligt. 

4.2.2.2 Viktiga faktorer att beakta vid värdering 
 
Marknadsföringsmässiga värden så som attityd mot varumärket och 
varumärkeskännedom tycker inte Ekengren att det är svårt att fånga i den 
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värderingsmodell som används vid Lindebergs. Den fångar både hårda värden 
men även lite mjukare, så som attityder, väl. Det finns dock inget utrymme för 
tyckande. Alla de värden som kommer fram i de värderingar som Lindebergs 
gör är baserade på kassaflöden och omsättningsökningar. Det finns inte 
möjlighet att ta upp åsikter i värderingen eftersom värderingen alltid måste utgå 
från en faktisk monetär bas i kronor och ören. Ekengren för just nu diskussioner 
med personer som jobbar med marknadsföring och deras modeller baserar sig på 
en känsla kring vad varumärket är värt snarare än faktiska ekonomiska flöden. 
Det är inte möjligt att ta upp en sådan värdering i redovisningen eftersom den 
saknar en fast grund. Om varumärket ska värderas enligt ”fair market value” är 
det viktigt att skilja på varumärkes värde och dess pris. Ekengren exemplifierar 
vikten av att skilja på begreppen genom bilmärket Jaguar som inte har visat 
någon vinst, någonsin. Om Jaguar skulle värderas i syftet att varumärket ska upp 
i redovisningen skulle det inte vara värt något på grund av det negativa 
kassaflödet. När Jaguar såldes genererade det dock en rejäl summa pengar, det 
på grund av bland annat det synergifördelar och andra fördelar som köparen 
ansåg sig ha tillgång till genom förvärvet. 

4.2.3 Intervju Jan Treffner, Öhrlings Price Waterhouse Coopers 
 
Intervjun med Jan Treffner (Treffner) skedde per telefon den 8 maj 2007. 
Treffner är partner på Öhrlings Price Waterhouse Coopers (ÖPwc) sedan många 
år tillbaka och ansvarig för deras tillgångsvärderingsavdelning. Avdelningen har 
som huvudsakliga uppgift att besvara kunders värderingsfrågor kring 
immateriella tillgångar så som licenser och varumärken. Värdering av 
varumärken sker av flera olika anledningar men Treffner har märkt en trend att 
det blir vanligare att företag värderar sitt varumärke för att använda det för 
styrning inom företaget. 

4.2.3.1 Varumärkesvärdering 
 
Vid en varumärkesvärdering samarbetar ÖPwc med varumärkesbyrån Rewir och 
ÖPwc huvudsakliga uppgift i det samarbetet är att göra de matematiska 
beräkningarna på det förväntade framtida kassaflödet. En annan viktig roll som 
ÖPwc har är att beskriva och beräkna det förväntade avkastningskravet utifrån 
ett marknadsperspektiv där aktieägare sätts i fokus. 
 
Processen för att värdera varumärken, på ÖPwc, börjar med att titta på de 
analyser som finns gjorda av varumärket avseende bland annat styrkor och 
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attityder. Efter analysen träffas representanter från både Rewir, företaget 
uppdragsgivaren och ÖPwc i en, förutsättningslös, workshop för att diskutera 
och komma överens om vad det är som gör att en kund väljer just det aktuella 
varumärket över andra. I workshopen fångas även mjuka värden så som attityd 
och kännedom om varumärket, även om Treffner poängterar att hög kännedom 
inte är detsamma som högt värde. Attityden emot varumärket är bara viktig för 
värderingen om den påverkar kassaflödet, han hänvisar till det engelska 
uttrycket ”the proof of the pudding is in the eating”. Med det menar han att inom 
redovisningen måste ett varumärke generera ett kassaflöde om det ska ha något 
värde, inget kassaflöde innebär att det inte har något värde. 

4.2.3.2 Viktiga faktorer att beakta vid värdering 
 
Viktigt vid värderingen är att identifiera de faktorer som orsakar ett 
merkassaflöde men inte har med varumärket att göra, så som en duktig säljkår 
eller exponering i butiker. Det görs även i samarbete med varumärkesbyrån och 
uppdragsgivaren vid workshopen i ett tidigt stadium av värderingen. 
Osäkerheten i att bestämma varumärkes framtida kassaflöde, och värdet av 
märket, är något som de på ÖPwc tar hänsyn till när de bestämmer livslängden 
på det framtida kassaflödet och avkastningskravet. Vikten av värderingsperioden 
blir särskilt tydligt vid värdering i speciellt trendkänsliga branscher så som 
klädmode. Treffner exemplifierar med varumärket Canadian Goose där 
värderaren redan vid bestämningen av det framtida kassaflödet visste att 
livslängden inte var längre än fyra till fem år och då beräknades både 
kassaflödets framtida storlek och avkastningskraven utifrån det 
Avkastningskraven varierar mycket beroende på bransch och för att få ett så 
korrekt avkastningskrav som möjligt jämför ÖPwc med olika krav vid 
aktieinvesteringar. 
 
Den värderingsmetod som ÖPwc använder sig av bygger på att analysera 
merkassaflöden och identifiera faktorer som påverkar kassaflödet men inte har 
med varumärket att göra. Relief of royalty metoden används som en 
kompletterande metod för att stämma av så att värdet ÖPwc fått fram vid den 
första värderingen är rimligt. Det är ofta svårt att hitta jämförbara varumärken 
som är licenserade och därför svårt att ge ett korrekt värde med enbart relief of 
royalty. Vid värdering enligt relief of royalty metoden finns det också en 
tendens, enligt Treffner, att varumärket undervärderas eftersom den procentsats 
av royalty är bestämd av två parter, som ska dela på en vinst från företaget, ofta 
är för lågt satt. Vissa menar att procentsatsen kan dubblas men Treffner har sett 
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att det har en tendens att ge för högt värde. Därför används relief of royalty 
metoden bara som en komplettering till den ordinarie värderingsmetoden. 
 
Angående möjligheten att, om det vore tillåtet, ta upp ett internt upparbetat 
varumärke i balansräkningen tror Treffner skulle leda till en förbättring av 
kravet på en rättvisande bild. Han är dock noga med att poängtera att det är en 
högst personlig åsikt. Bland fördelarna ser han att det skulle ha en positiv effekt 
som är resultatutjämnande. Det är, enligt Jan, känt att starka varumärken har en 
stabiliserande effekt på resultatet vid konjunktursvängningar och därför skulle 
ge en mer rättvis bild av företagets styrkor i redovisningen. 
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5 Analys 
 
I analysdelen kommer vi att lyfta fram betydelsefulla aspekter vid värdering som 
vi funnit vid jämförelse av teori och empiri, men även då vi jämfört de olika 
intervjuerna i empiriavsnittet med varandra. Utgångspunkten för analysen är 
undersökningens syfte, vilket är att studera varumärkets värde utifrån ett 
marknadsföringsperspektiv respektive ett redovisningsperspektiv. Det görs för 
att öka förståelsen av hur värdering av varumärken kan förbättras. Vissa delar av 
analysen är vad vi förväntat oss efter teorin, men vi har även funnit både nya 
lösningar och problem. 
 
I den teoretiska referensramen var Touminen (1995) en av de få författare vi 
hittat som sett nyttan de två perspektiven har av varandra. Treffner (070508) och 
Bunge Meyer (070511) företräder ett gemensamt projekt som försöker att förena 
de två perspektiven i praktiken. För tillfället förs diskussioner med Lindebergs 
(Ekengren, 070508) och personer inom marknadsföring, vilkas modeller baseras 
på kring en känsla vad varumärket är värt istället för faktiska ekonomiska 
flöden. 
 
Utifrån teorin har vi sett att marknadsföringen fokuserar på värdet av varumärket 
för antingen kund eller marknad (Dahlén och Lange, 2003) vilket gör att 
varumärket får ett företagsexternt perspektiv. Inom redovisningens teori 
regleras, till stor del, varumärkets värde av de regler som finns i IFRS 3 
angående rörelseförvärv och IAS 38 och det gör att perspektivet blir väldigt 
internt inriktat då värdering görs för företagets egen del och för ägarna. 
Ekengren, på Lindebergs Grant Thornton, (070508) menar att värderare inom 
redovisningen i praktiken enbart kan se till de regler som finns i RedU 7 
eftersom det styr all tillgångsvärdering. Treffner (070508) representerar 
redovisningsprofessionen men har en mer mjuk syn på varumärkesvärdering, 
vilket kan bero på samarbetet med marknadsföringsbyrån Rewir. I praktiken 
pågår samarbeten mellan redovisningen och marknadsföringen. Andersson 
(070514) från marknadsföringsperspektivet berättar om att Essen har medverkat 
vid flera värderingar på uppdrag av revisionsbyråer. Inom redovisningen är den 
interna synen framför allt representerad då varumärket används som ett 
styrredskap. I ett sådant fall vore det intressant att använda sig av Porters (2005) 
värdekedja som bryter ner de värdeskapande komponenterna för varumärket på 
ett tydligt sätt. Dock är det bara Treffner (070508) som nämner varumärket som 
styrredskap. Det är definitivt ett område som kan utvecklas ytterligare. 
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5.1 Värdering av varumärken 
 
Varumärkets värde kan skilja sig åt beroende på vilket perspektiv som beaktas. 
Värdering av varumärket hos Rewir sker enligt Bunge Meyer (070511) i 
samarbete med ÖPwc. På så sätt har de enligt Bunge Meyer (070511) lyckats 
undvika vattentäta skott mellan marknadsföring och det finansiella perspektivet. 
Den huvudsakliga uppgiften för ÖPwc (Treffner, 070508) i samarbetet är att 
göra de matematiska beräkningarna på det förväntade framtida kassaflödet. 
Andersson (070514) på Essen säger att värdering sker genom kommunikativ och 
juridisk input. Essen förser redovisningsbyrån med underlag som de anser är 
relevanta för värderingen och pekar även på risker med varumärket. I teorin kan 
vi se att även Kapferer (2004) räknar in riskerna med varumärket och dess 
omgivning i sin marknadsmässiga värdering. 
 
Essen (Andersson, 070514) gör hellre värdering av varumärket som visar på vad 
varumärket kan användas till i framtiden än var det befinner sig idag. I den 
värderingen som görs visar de på potentialen som varumärket har, att det kan 
utvecklas och följa med i tiden och på marknaden. Där tittar Essen på hur 
kommunikationen kring varumärket sker och kring vilka typer av värderingar 
varumärket är kopplat till. De ser på hur relevanta värdena är för de framtida 
kunderna. Keller och Lehmans (2003) modell liknar det Andersson beskriver 
och visar i marknadsföringsprogram att produkter, anställda och/eller reklamen 
påverkar varumärkets framtida värde. För att generera framtida kassaflöden 
(RedU 7, 2007) används ett avkastningsbaserat tillvägagångssätt. Den 
avkastningsbaserade värderingsmetoden bygger på tre huvudkomponenter; 
avkastningskrav från ökad omsättning, periodbedömning och bedömning av 
rimligt avkastningskrav i procent. 
 
Vid värderingen pratar Essen (Andersson, 070514) med företaget och om de 
behöver göra kompletterande undersökningar där de tittar på kännedom, 
kunskap, attityd och lojalitet. Här ser vi en likhet med Dahlén och Langes (2003) 
kundbaserade varumärkesvärde där det ses till kunders kännedom om, attityder 
till och kunskap om varumärket. Det är inte bara Essen som tittar på attityder, 
även ÖPwc (Treffner, 070508) tittar på attityder vid varumärkesvärdering. 
Lindebergs (Ekengren, 070508) använder sig av en modell som fångar hårda 
värden, men även mjuka värden som kunders attityder och kännedom om 
varumärket, för att få en så korrekt mätning som möjligt. Där kan likheter ses i 
värderingprocessen hos Essen, ÖPwc och Lindebergs. ÖPwc (Treffner, 070508) 
tittar på de mjuka värdena som attityd och kännedom, men Treffner anser att 
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höga mjuka värden inte är detsamma som högt värde. Treffner (070508) menar 
att attityder endast är viktiga om de påverkar kassaflödet då varumärket måste 
generera ett kassflöde om det ska ha ett värde. 
 
Vid värdering använder sig Ernst & Young (Gustafsson, 070508) av Relief of 
royalty metoden. Den (Nyllinge, 1998) innebär att värdet beräknas utifrån vad 
företaget slipper betala i licensavgifter för sitt varumärke. Licensavgifterna 
beräknas som en procent av den förväntande omsättningen. Gustafsson (070508) 
säger att metoden handlar om att värdera varumärket genom att beräkna vad det 
skulle kosta företaget att köpa en licens att använda varumärket om någon annan 
ägde det, vilket stämmer överens med teroin. Ernst & Young (Gustafsson, 
070508) använder sig även av andra metoder vid värdering, som till exempel 
kostnadsbaserad eller premiebaserad. Att använda sig av flera metoder vid 
värdering håller Kapferer (2004) med om att det är viktigt då det kan vara bra att 
kontrollera de resultat som kommit fram mot andra värderingskällor. Lindebergs 
(Ekengren, 070508) använder sig av Relief of royalty metoden för att kontrollera 
det värde som de får fram. Nivån på royalty söks i olika former av databaser för 
att kunna ge ett värde som är så nära verkligheten som möjligt. Summan jämförs 
sedan med avkastningskravet för en så rättvis bild som möjligt. Smith (1997) 
kan bekräfta Ekegren då beräkning av licensavgiften görs utifrån marknaden och 
andra företag. ÖPwc (Treffner, 070508) använder sig också av det förväntade 
avkastningskravet, men utifrån ett marknadsperspektiv. Ekengren (070508) 
säger att Lindebergs helst utgår från en marknadsansats, men vet utifrån egen 
erfarenhet att den inkomstbaserade modellen är vanligast. 
 
Enligt Touminen (1995) kan varumärkets kapital endast uträknas genom 
överskjutande kassaflöde som åstadkommits av varumärket. De enda metoderna 
vi funnit inom marknadsföringsperspektivet som hänvisar till kassaflödet är 
Kapferers (2004) och Keller och Lehmanns (2003). Kapferer (2004) räknar i sin 
metod fram ett så kallat Lönsamt Ökat Värde vilket kan jämföras med 
kassaflödet. Keller och Lehmanns (2003) metod värderar den finansiella 
avkastningen som fås fram genom att utveckla varumärket. Inom 
redovisningsperspektivet mäts kassaflödet utifrån en avkastningsbaserad 
värderingsmetod. I RedU 7 (2007) baseras värderingen på den förmåga som 
varumärket har att generera ökade framtida kassaflöden. Enligt Reilly och 
Schweihs (1999) ska kassaflödet jämföras med de avkastningskrav ägarna har på 
sina investerade pengar för att kunna visa om det är lönsamt. 
 
Enligt Ekengren (070508) är den vanligaste modellen en som är baserad på 
kassaflöde. Essen däremot (Andersson, 070511) går inte in och tittar på de 
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redovisningsmässiga värdena, även då de har synpunkter på dem. De 
Chernatony och McDonald (2003) menar att värdet av varumärket erhålls från 
framtida stegvis växande kassaflöden utifrån att associera varumärket med en 
produkt. Att kunna jämföra varumärkets värde som metoden har fått fram med 
en marknadsbaserad värderingsmetod säger Ekengren (070508) görs då det finns 
möjlighet. 

5.2 Viktiga faktorer att beakta vid värdering 
 
Vid värdering av varumärken finns det olika faktorer som är viktiga att beakta. 
Enligt Bunge Meyer (070511) är marknadsfaktorer avgörande faktorer för 
värderingen, som till exempel vad kunden tycker och tänker om ett varumärke. I 
faktorerna som Drummond och Ensor (2003) listat som viktiga att beakta vid 
värdering av varumärket ingår de olika marknadsfaktorer som Bunge Meyer 
(070511) tagit upp. Vid en marknadsbaserad värderingsmetod (Smith, 1997) 
finns ett antal faktorer som påminner lite om Drumond och Ensors (2003) 
faktorer. Att det finns ett antal faktorer som är viktiga vid värdering är självklart. 
 
Att fånga mjuka värden i kronor och ören är enligt Bunge Meyer (070511) svårt 
och inom marknadsföringsperspektivet särskilt svårt då de inte är så vana som 
redovisningsperspektivet. Genom samarbetet mellan ÖPwc och Rewir (Bunge 
Meyer, 070511) kan de nu räkna om mjuka värden till konkreta kassaflöden. 
Modellen ser till faktorer som påverkar kassaflödet och vad som påverkar 
efterfrågan i olika marknadssegment. De mjuka värdena är relevanta i 
redovisningssammanhanget enligt Bunge Meyer (070511) endast om kopplingen 
ökat kassaflöde kan härröras från varumärket. Ernst & Young (Gustafsson, 
070508) jämför, vid värdering, attityder mot andra varumärken. 
 
Värderingsmodellen som Lindbergs (Ekengren, 070508) använder fångar inte 
bara hårda värden utan även de mjuka värdena såsom attityder. Värdena som 
kommer fram i värderingen (Ekengren, 070508) baseras på kassaflöden. Enligt 
Ekengren (070508) måste värderingen utgå från en faktisk monetär bas för att 
kunna tas upp i redovisningen. Värderingsmetod som ÖPwc (Treffner, 070508) 
använder analyserar merkassaflöden och identifierar faktorer som påverkar 
kassaflödet, men som inte har med varumärket att göra. Metoden Relief of 
royalty använder sig ÖPwc (Treffner, 070508) för att komplettera det värde de 
redan fått fram så att det värdet är rimligt. Att endast använda sig av Relief of 
royalty ser Treffner (070508) som svårt för att kunna få fram ett korrekt värde då 
det är svårt att hitta jämförbara varumärken som är licensierade. 
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5.3 Subjektivitet 
 
I teorin har vi funnit, både inom marknadsföringen och inom redovisningen, att 
det finns en risk för att värderingen blir för subjektiv. Enligt Andersson 
(070514) blir värderingen en slags egen bedömning som baserats på ens egna 
erfarenheter i teorin förespråkar flera av de vi stött på framförallt att använda sig 
av externa, oberoende värderare. I våra intervjuer med företrädare inom 
professionsfältet har vi dock märkt en skillnad, Andersson (070514), Bunge 
Meyer (070511) och Treffner (070508) anger att ett av de huvudsakliga 
problemen är att skala bort de faktorer som påverkar kassaflödet, men som inte 
har med varumärket att göra. Vid värdering i praktiken (Ekengren, 070508) 
måste alla monetära värden hänföras till merkassaflöde och svårigheten ligger i 
att, vid kund och marknadsundersökningar, ställa rätt frågor. 
 
Det kommer alltid att finnas en grad av subjektivitet vid bedömning av 
varumärkets värde, vilket vi har sett i både teori och hört från 
professionsföreträdare (Treffner, 070508). Varumärket är inte någon konkret 
tillgång som kan värderas likt en maskin eller fastighet. Till och med vid externt 
förvärv av ett varumärke sätts värdet, köpeskillingen, till ett pris där inte alla 
faktorer går att räkna på, goodwillposten uppstår som en tillgång för det som inte 
kan härröras till något annat. Varumärkets värde beror på köparens tro på dess 
framtida möjligheter att generera vinster. Hur subjektiv bedömningen tillåts vara 
beror på syftet med värderingen. Inom redovisningen finns det strikta krav, 
enligt IAS ramverk, på objektivitet för att få aktivera en tillgång. 
Marknadsföringen är inte alls lika strikt hållen och även om företag som 
värderar varumärket enligt marknadspraxis också strävar mot objektivitet är det 
viktigaste att veta vad som ligger till grund för ställningstaganden i värderingen. 
I likhet med Porters värdekedja (2005, figur 3-2) eller Dahlén och Langes (2003) 
definitioner om varumärkesvärdet ur ett företagsperspektiv är det 
komponenterna av varumärket, inte slutvärdet, som är i fokus. 

5.4 Framtida utveckling 
 
Inom redovisningen vet vi att utvecklingen går allt mer mot en anglosaxisk syn 
med fokus på matchning. Inom marknadsföringen nämner bland andra 
Andersson (070514) utvecklingen inom varumärkets vikt för företagen som att 
den ökar. Viktigt ur ett redovisningsperspektiv vid en framtida utveckling är att 
de principer som vi tidigare har nämnt beaktas. Bland annat måste försiktighet 
vägas mot matchning, men företaget eller varumärkets fortlevnad och 
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rättvisande bild är viktiga grundpelare. Möjlighet att, i framtiden, få aktivera 
internt upparbetade varumärken i balansräkningen och vilken påverkan det 
skulle ha på rättvisande bild varierar. En av orsakerna till den varierande synen 
på rättvisande bild är, enligt både Artsberg (2005) och Smith (2006), svårigheten 
att göra en objektiv bedömning av värdet. Att värdet går att mätas tillförlitligt 
och objektivt är en del av att spegla en rättvisande bild, som i sig finns omnämnt 
i lagen som en övergripande princip för redovisning. Tillförlitlighet är även ett 
grundläggande erkännandekriterium för en tillgång. 
 
Inom marknadsföringen är en sak helt säker, varumärket blir allt viktigare för 
företag och det bekräftas bland annat av Andersson (070514). Det förekommer, i 
teorin, ett antal olika sätt att se på varumärken och hur de bryts ner på bästa sätt 
för att ge bästa möjliga bild av verkligheten. Porters (2005) värdekedja och 
Keller och Lehman (2003) Value Stages är tydliga exempel på modeller som 
speglar liknande syn på varumärken men som ser olika ut och fångar olika 
aspekter beroende på skilda syften. För marknadsföringens utveckling blir just 
olika syn på varumärket vanligare i framtiden och värderare kan då tänkas bli 
mer specialiserade. 
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6 Diskussion och slutsatser 
 
Den problemformulering som vi presenterade i början av uppsatsen var att se 
vilka likheter och skillnader som finns mellan marknadsförings- respektive 
redovisningsperspektivet vid värdering av varumärken. Vi har tidigare 
presenterat hur de två perspektivens definitioner skiljer sig åt och det 
gemensamma intresset av kassaflödet. I slutsatsen presenterar vi även en bild 
över hur de kan bidra till en mer komplett bild av varumärket och hur det 
värderas och definieras. 

6.1 Skillnader mellan perspektiven 
 
De två perspektiven har olika syn på varumärken och värdet av det. Inom 
redovisningen krävs objektivitet och mätbarhet vid värdering men inom 
marknadsföringen försöker de istället fånga marknadsvärden som till exempel 
attityder mot varumärket. En väsentlig skillnad mellan de två perspektiven är hur 
de definierar varumärket på olika sätt. Eftersom definitionerna skiljer sig åt gör 
även synen på värdering det. Värde i kronor och ören är inte alltid det mest 
väsentliga beroende på syftet med värderingen. Det är dock väldigt viktigt att i 
ett tidigt skede av värderingen klargöra vad syftet är. Hur värderaren ska gå till 
väga och vad som är tillåtet är helt beroende av syftet. 
 
Den skillnad som sticker ut mest vid värdering av varumärket är synen på vad 
som kan tas med vid värdering. Marknadsföringen ser på varumärket som en 
tillgång för företaget som sätter gränser och ger möjligheter vid extern 
exponering så som marknadsföringskampanjer. Redovisningen ser på 
varumärket som en tillgång som, förutsatt att det sköts rätt, generar ökade 
kassaflöden och värden för ägarna. En annan skillnad mellan de två perspektiven 
är att varumärkets definitioner inom redovisningen är hårda och konkreta 
medens det inom marknadsföringen är mjuka vilka är svåra att mäta monetärt. 
Revisorerna ser endast till det rent ekonomiska, vilket är kassaflödet varumärket 
genererar. De mjuka värdena som attityder och produktens identitet, som hör till 
marknadsföringen, spelar endast in om det kan hänföras till kassaflödet. 
 
De skillnader som finns mellan perspektiven kan utnyttjas vid värdering av 
varumärket. Det ser vi som att perspektiven kan lära av varandras olika 
synvinklar. Genom att lära av varandra kan perspektiven få en djupare insikt i 
hur värdering kan ske på andra sätt. Till exempel kan redovisningsperspektivet 
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genom att lära av marknadsföringen få in de mer mjuka värdena vid värdering. 
Marknadsperspektivet däremot kan få in redovisningstänket in i den mjuka 
värderingen. Så vi ser inte skillnaderna mellan perspektiven som något dåligt, 
utan vi ser det som en möjlighet för perspektiven att lära av varandra. Vi ser det 
som en möjlighet att få in en liten del av det andra perspektivet vid värderingen 
för att kunna få en djupare insikt i hur varumärket kan värderas. 

6.2 Gemensamma nämnaren 
Att både marknadsförings och redovisningsteorin har mycket att vinna på ett 
samarbete finns det inte någon tvekan om. Det som förenar de två perspektiven 
är vikten av att kunna mäta varumärket på ett tillförlitligt sätt. Rewir och ÖPwc 
har redan påbörjat ett samarbete för att kunna dra nytta av varandras kunskaper. 
 
Kassaflöde är den allra viktigaste faktorn som förenar de två perspektiven. 
Utifrån redovisningens kvantitativa perspektiv är det ett bra sätta att kunna räkna 
på nyttan av varumärket. Inom marknadsföringen används också kassaflödet för 
att mäta resultatet av gjorda investeringar i varumärket. Det som är gemensamt 
för båda perspektiven är behovet av att just kunna mäta avkastningen på gjorda 
investeringar i varumärket. Om marknadsförare lyckas sätta ett kassaflöde på 
varje insats blir det lätt att visa på nyttan och se vilka insatser som har bästa 
effekt. 
 
Vi kan se värdet av att mäta hur attityderna mot varumärket svänger med olika 
händelser på marknaden men det viktiga är kronor och ören. Att det är den 
viktiga bilden inom redovisningen för värdering råder det ingen tvekan om, men 
även inom marknadsföringen är det mycket väsentligt. Det enda sättet att mäta 
den ekonomiska avkastningen för gjorda insatser är genom ökade kassaflöden. 
Det är kassaflödet som är den gemensamma nämnaren mellan perspektiven. 
Målet med kassaflödet är gemensamt för de båda perspektiven, men det är vägen 
dit som är skillnaden. Precis som Kapferer (2004) vill vi dock poängtera som en 
slutsats att ingen modell ska användas ensamt. I praktiken är det vanligt att 
jämför avkastningsvärderingen med licensbesparingsmetoden. Därför ser vi det 
som en självklarhet att använda en marknadsföringsmodell och en 
redovisningsmodell för att kunna täcka in hela produkten vid värdering. Eller 
varför inte en modell som täcker in alla bitarna i en endaste modell. Även om 
kassaflödet är den gemensamma nämnaren behövs alltså lite mer för att täcka in 
hela produkten. 
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6.3 Gemensamma intressen 
 
Revisorer ser till det rent ekonomiska det vill säga det kassaflöde som 
varumärket genererar. Attityder och produktens identitet spelar bara in om det 
går att hänföra ett kassaflöde till dem. Faktorer som att varumärket, genom att 
vara välrenommerat, får en bättre hyllexponering måste skalas bort vid en 
ekonomisk värdering enligt redovisningens krav. Även om det för redovisningen 
handlar om ägarnas krav och inom marknadsföringen mer företagsinterna krav 
så kan båda hänföras till kassaflöde. Att kunna urskilja det kassaflöde som 
härrörs från varumärket ger en bild av varumärkets värde inom båda 
perspektiven. 
 
Redovisningen skulle bidra med klassiska och regelmässiga 
varumärkesvärderingar och marknadsföringen skulle bidra med det externt 
orienterade marknadsfokuset som har kunder, konkurrens och marknad som 
viktiga faktorer. Marknadsföringsåtgärder kan genom redovisningen kvantifieras 
då redovisningspraktiken har god vana av kvantifiering och monetära 
beräkningar. På så sätt är det lättare att förklara det för andra personer med 
intresse av varumärkets värde och vinner på så sätt en ökad legitimitet. Vi tänker 
oss situationen att budgetförhandling pågår och marknadschefen kan visa 
konkreta åtgärder och vilket värde de tillför, det ger ett förbättrat 
förhandlingsläge mot övriga styrelsen eftersom alla nu kan förstå och räkna på 
varumärket. Åt andra hållet, från marknadsföring till redovisning, går ett flöde 
som ger redovisningspraktiker ett mer tillförlitligt sätt att värdera framtida 
värden, framför allt i trendkänsliga branscher. 
 
Ett flöde går från marknadsföring till redovisning som ger redovisningspraktiken 
ett mer tillförlitligt sätt att värdera framtida värden. Redovisningen kan, med 
hjälp av marknadsföringens olika verktyg och erfarenheter fånga upp flera 
aspekter som kan påverka kassaflödet och värdet blir på så sätt mer korrekt. 
 
Vid värdering av ett varumärke är det många, inom båda professionerna, som 
skulle vilja öka värdet genom bland annat att räkna om attityder i kronor och 
ören. Inom redovisningen finns det dock ett antal regler och normer som sätter 
hinder för det. För det första är det kravet i ramverket på att värdet ska kunna 
beräknas på ett tillförlitligt sätt vilket inte alltid är fallet med ett varumärke, om 
det inte är externt förvärvat. Inte heller kravet, i samband med rättvisande bild, 
om objektivitet och tillförlitlighet är lätta att uppfylla vid värdering av ett 
varumärke eftersom många ickeobjektiva faktorer så som till exempel 
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företagsledningens åsikter kan spela in. För att jämföra två av de klassiska 
perspektiven inom redovisningen, den kontinentala försiktighetsprincipen och 
den anglosaxiska matchningsprincipen, så kan slutsatsen dras att så länge 
försiktighet är den härskande principen kommer inte några internt upparbetade 
varumärken tas upp i redovisningen. Klassiskt förespråkar matchningsprincipen 
en aktivering av kostnader i större utsträckning för att matcha resultat över tid 
och Sverige närmar sig mer och mer att redovisningen ska styras av matchning, 
mycket tack vare IAS. 
 
Vi illustrerar vad de två perspektiven kan tillföra varandra genom figur 6-1. Från 
redovisningen kommer de klassiska och regelmässiga värderingarna av ett 
varumärke och från marknadsföringen det mer externt orienterade 
marknadsfokuset som ser kunder, konkurrens och marknad som viktiga faktorer. 
 

Figur 6-1 Gemensam syn 

 
Egen modell 

6.4 Gemensam värderingsmodell 
 
Enligt den empiriska undersökning vi har gjort förekommer det en gemensam 
metod för varumärkesvärdering mellan Rewir och ÖPwc. Ett samarbete mellan 
de båda professionerna är något vi ser ett behov av och kan vara till nytta för 
båda perspektiven. Att ta fram en gemensam modell för varumärkesvärdering är 
inte syfte med uppsatsen men vi presenterar dock några förslag och synpunkter 
som kan vara relevanta vid en eventuell utformning av en gemensam modell för 
värdering. 
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Det finns en modell som ser till både hårda och till mjuka värden vid 
varumärkesvärdering. Modellen som gör det är Keller och Lehmans (2003) 
Brand Value Chain, men den kräver dock mer fokus på de finansiella flödena för 
att vinna gehör hos revisorerna. Kapferers (2004) metod fokuserar också på både 
marknadsföring och redovisning. Metoden behandlar inte bara de finansiella 
flödena, utan behandlar också till exempel kundens köpbeslut. 

6.5 Förslag på vidare forskning 
 
Under vårt arbete har vi funnit ett antal områden som skulle vara intressanta att 
undersöka men som det inte fanns tid för i vårt fall. Vi har presenterat synen på 
varumärkesvärdering utifrån både praktik och teori men en viktig part som vi 
inte belyst alls är skatteverket och deras syn på varumärken som tillgångar. Det 
skulle vara intressant att göra en kvantitativ studie för att se hur många revisorer 
respektive marknadsförare som förespråkar en ändring av regler för att göra det 
möjligt att aktivera kostnader för varumärket. 
 
Eftersom redovisningstraditionen går mer och mer mot matchningsprincipen och 
därför en liberalare syn på aktivering tror vi inte att det är orimligt att anta att 
rösterna som förespråkar att internt upparbetade varumärken ska få aktiveras 
kommer att bli allt fler. Treffner(070508) uttrycker redan en sådan önskan, även 
om det bara är hans personliga åsikt är den viktig eftersom han är mycket van 
vid den typen av värderingsfrågor. Treffner (070508) talade även om att 
varumärket blir allt vanligare som ett verktyg för styrning. Det skulle vara 
intressant hur värdering går till i ett sådant fall och vilka aspekter som blir 
viktiga då. 
 
Ytterligare en mycket intressant aspekt skulle vara att se på hur värdering av 
interna varumärken går till i Australien. Vi har läst att det där är tillåtet att 
aktivera internt upparbetade varumärken i balansräkningen. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
Här sammanställs frågorna som vi utgick ifrån vid intervjuerna med 
respondenterna. 
 
Berätta lite om ditt företag? Hur definierar ni ert varumärke? 
 
Beskriv de arbetsuppgifter du har rörande varumärken. 
 
Hur arbetar ni med varumärkesvärdering? Hur skulle du beskriva värdet av 
varumärket för ert företag?  
 
Hur ser ni på varumärkesvärdering? Skulle det vara önskvärt för er att ta upp era 
interna varumärkesinsatser i balansräkningen som tillgångar? Ser ni några 
nackdelar/fördelar med detta? Skulle möjligheten att ta upp internt upparbetade 
varumärken i balansräkningen ge en mer rättvisande bild? 
 
Har ni några speciella modeller som ni arbetar med? 
 
Vilka lagar och rekommendationer tillämpar ni vid varumärkesvärdering? Tar ni 
upp varumärket som en separat tillgång i årsredovisningen? 
 
Ser ni några problem med varumärkesvärdering idag? 
 
Vad är din roll vid varumärkesvärdering? I vilka situationer görs 
varumärkesvärdering? Vem har nytta av värderingen? 
 
Hur går ni till väga för att värdera ett varumärke? (Beskriv processen och 
eventuella modeller) 
 
Finns det någon modell som ni rekommenderar (alternativt fullständigt ratar)? 
 
Varierar valet av modell beroende av företages verksamhet? (tjänster, 
internationellt, aktiebolag etc.) 
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Bilagor 

Internt upparbetade varumärken är inte tillåtna att ta upp i balansräkningen, tror 
du att det finns ett intresse från företag att få göra detta? Värderar företag sina 
varumärken trots att de inte ska sälja dem? 
 
Om du har varit med och värderat ett varumärke som sedan ska säljas: Vilka 
felmarginaler räknar man med? / Hur nära försäljningsvärdet är det rimligt att 
värderingen hamnar? 
 
På vilket sätt kan redovisningens krav på Kontroll, identifierbarhet och framtida 
ekonomiska fördelar speglas i varumärkesvärdering? Vilka ser du som de 
huvudsakliga problemen vid värdering? Vad innebär rättvisande bild för dig? 
Hur kopplar du detta till varumärkesvärdering? Skulle en möjlighet att ta upp 
internt upparbetade varumärken i balansräkningen bidra till Rättvisande bild 
negativt eller positivt? 
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