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Abstract 
Intangible assets such as brands are increasing in relevance for companies and therefore brand 
valuations are done more frequently. Today there is a standard for brand valuation (ISO 
10668) but even though people tend to use it during these occasions brand valuations still lack 
dependability. The reason is because people experience that estimations on brands are 
inconsistent which the underlying reason is why this study took it´s course. In an initial stage 
we did research on previous studies and found that the behavioural part in ISO 10668 has a 
major role in these inconsistent valuations. These studies state the fact that it is controversial 
because of it´s complex content and ambiguous purpose. However they do not discuss the 
matter any further and identify shortcomings or other concrete reasons why this is. Our aim 
was to do so and beyond that, adding a communicative perspective aswell. This is where this 
study takes its stand and how we came to develop our research question which are:  
 
• In which way is the behavioural part in ISO 10668 supposed to be used and in which way is 
it actually used? 
 
Our conclusion is that in order to make a trustful behavioral analysis you need to consider it’s 
parts thoroughly which requires a lot of resources in terms of money and time. Our empirical 
research indicates that people see these substantial investments being pointless and 
unprofitable. The reason for this is because a brand in itself has a vague definition and that it 
therefore is hard to make reliable brand estimations. The results also shows that there is 
deficiency in the communication between the valuer and the standard itself. That the 
information the standard tries to communicate is hard to comprehend for the user which make 
the standard itself difficult to use.  
 
 
Keywords: brands, brand valuation, ISO 10668, behaviroual part ISO 10668, intangible 
assets, communication, legitimacy 
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1. Inledning   
I detta kapitel redogör vi för problembakgrund, problemdiskussion, frågeställningar, syfte 
och avgränsning. Det har sin start i problembakgrund där en omfattande 
bakgrundsbeskrivning ges inom forskningsområdet. Denna del leder sedan till en 
problemdiskussion som ska mynna ut i forskningsfråga. Vidare presenteras studiens syfte och 
avslutningsvis studiens avgränsningar. 

1.1 Problembakgrund                   
De immateriella tillgångarna i dagens företag blir allt större vilket i sin tur ställer krav på 
standarder inom redovisningen som traditionellt sett har baserat sig på materiella tillgångar 
(Canibano, Garcia-Ayuso & Sanchez 2000). Varumärkets relevans framkommer tydligt om vi 
ser till några av världens största företag. I Browns lista “BrandZTM Top 100 Most Valuable 
Global Brands” (2015) kan man tydligt se hur högt varumärkesvärde de största företagen i 
världen har. Apple har exempelvis ett varumärke som värderats till 247 miljarder dollar, 
vilket utgör nästan 50 % av deras totala börsvärde på 495 miljarder dollar. Google har ett 
motsvarande varumärkesvärde på 173 miljarder dollar samt Ikea ett på 17 miljarder dollar. 
Dessa siffror visar på att det knappast råder några tvivelaktigheter om att 
varumärkesvärdering är högst aktuellt i dagsläget och kommer troligtvis bli desto mer i 
framtiden (Yuan & Shaw 2014). 
                    
Det är svårt att ge en direkt förklaring på hur värderingsprocessen ser ut eftersom det idag inte 
finns lagar och regler kring hur en varumärkesvärdering ska se ut utan enbart normer och 
riktlinjer om hur det kan se ut (Brand Valuation 2011). Förutom att en precision av värdet på 
immateriella tillgångar (som varumärket) ger aktieägare och andra intressenter en mer 
rättvisande bild har det även betydelse för företaget i sig (Cassel, Hackl, Westlund & Eklöf 
2007). Företag får nämligen en bättre beslutsgrund i deras strategiska och operativa arbete när 
det gäller att hantera dessa tillgångar på ett värdeskapande sätt (ibid). 
                     
Ett företags varumärke är mycket mer än bara en symbol. Varumärket är företagets image, 
deras ansikte utåt gentemot kunder och intressenter. Ett starkt varumärke symboliserar 
företagets värderingar samtidigt som det återspeglar deras tjänster och produkter. Även internt 
har varumärket en viktig roll i det syfte att det kan användas som ett verktyg för att 
exempelvis skapa motivation. (Saidac 2013) 
 
Varumärket blir ofta en viktig aspekt att beakta vid rörelseförvärv eftersom det kan vara en 
möjlighet för det förvärvande företaget att öka sina marknadsandelar och uppfylla tillväxtmål 
(Air Conditioning 2006). Om ett företag har ett starkt varumärke vilket innebär exempelvis 
god kundlojalitet kan då ett annat företag lockas av att komma åt den kundgruppen vilket kan 
leda till ekonomiska fördelar (Deepak 1996). Förutom denna möjlighet kan även ett förvärv 
bidra till snabbare tillväxt jämfört med vad som är möjligt vid organisk tillväxt (Wrede 2009). 
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Vid rörelseförvärv uppstår en goodwillpost för det värdet som inte går att hänföra till en 
specifik tillgång. Om varumärket vid ett rörelseförvärv inte är aktiverat som en tillgång 
(oidentifierad tillgång) blir varumärket en del av den goodwillpost som uppstår vid 
rörelseförvärvet. Relationen till goodwill anses överlag vara ett problematiskt område inom 
redovisningen eftersom att det är en immateriell tillgång. Goodwill uppkommer normalt vid 
rörelseförvärv och består av differensen mellan köpeskilling och förvärvad andel av 
nettotillgångar. Enligt rådande praxis ska denna goodwillpost brytas upp och immateriella 
tillgångar såsom varumärke, patent och andra mervärden ska härledas till identifierbara 
tillgångar så långt det går. (FARs Samlingsvolym 2016) 
 
För att en immateriell tillgång ska kunna tas upp i balansräkningen så måste vissa kriterier 
uppfyllas. Dessa kan återfinnas i redovisningsrådets rekommendationer under ”RR 15 
Immateriella tillgångar”. Rekommendationen beskriver hur beräkningar på redovisade värden 
ska göras samt vilka upplysningar som behöver lämnas. RR 15 bygger till stor del på den 
internationella standarden IAS 38 som är framtagen av IASB. (RR15) 
IAS 38 beskriver de kriterier som måste uppfyllas för att en immateriell tillgång, exempelvis 
ett varumärke, ska kunna tas upp i balansräkningen. Om kriterierna inte uppfylls har företaget 
inte rätt att ta upp immateriella tillgångar, utgifterna kostnadsförs då direkt.  
För att ett företag ska ta upp en immateriell tillgång ska de förväntande framtida ekonomiska 
fördelarna tillfalla företaget. Tillgångens kostnader måste även kunna mätas på ett tillförlitligt 
sätt. Detta är dock inte alla kriterier, IAS 38 ställer även följande kriterier:  
 
Identifiability – Det här kriteriet innebär att tillgången måste gå att åtskilja från företaget 
genom att den exempelvis kan hyras ut eller säljas. (IAS 38) 
 
Control – Det här handlar om kontroll. Att företaget kan påvisa att de har kontroll över de 
framtida ekonomiska fördelar som tillgången potentiellt kan generera. Vanligtvis blir det en 
fråga om juridiska rättigheter. (IAS 38) 
 
Future economic benefits – Denna punkt fokuserar på tillgångens ekonomiska fördelar. 
Företaget bör kunna specificera med tillförlitliga beräkningar vilka dessa fördelar är, 
exempelvis att tillgången är genererar stora intäktsflöden alternativt bidrar till 
kostnadsreducering. (IAS 38) 
 
Enligt IAS 38 tas den immateriella tillgången upp till anskaffningsvärdet första gången den 
redovisas i en balansräkning. Därefter ska den tillgången omvärderas till det verkliga värdet 
på omvärderingsdatumet. Eventuella nedskrivningar och avskrivningar ska tas hänsyn till.   
Enligt RR 15 är det däremot inte möjligt att omvärdera en immateriell tillgång då det inte är 
förenligt med ÅRL. Likaså får inte nyttjandeperioden för en immateriell tillgång överstiga 
fem år enligt ÅRL utan att särskilda skäl anges medan det inte finns någon begränsning för 
nyttjandeperiod för en immateriell tillgång i IAS 38. (IAS 38, ÅRL, RR 15) 
Dessa skillnader är de två största mellan IAS 38 och RR 15 och därav tas dessa upp, annars är 
inte skillnaderna stora mellan de två. 
                     



 3 

År 2010 utgavs en ny standard (ISO 10668) av International Organisation for Standardization. 
Avsikten med denna är att företag världen över ska kunna utföra varumärkesvärdering på ett 
transparent och likvärdigt sätt. Den bakomliggande orsaken till utvecklingen av standarden 
var företags inkonsekventa värderingar av sina varumärken som kantades av subjektivitet 
vilket innebar att det kunde uppstå stora differenser beroende på värderingsman och använda 
metoder (Yuan & Shaw 2014). Standardens syfte är att snarare fungera som ett ramverk för 
hur ett varumärke bör värderas än en föreskrift som ska följas (Brand Valuation 2011). 
Standarden består främst utav relevanta och accepterade metoder för varumärkesvärdering 
vilka är kostnadsbaserad, marknadsbaserad och inkomstbaserad metod. Vidare föreskriver 
standarden att hänsyn ska tas till finansiella, beteendemässiga och legala faktorer (ibid). 
                 
Sammanfattningsvis visar forskning på att standarden är bristfällig främst för att 
tolkningsutrymmet blir stort vilket leder till att varumärkesvärderingar blir svårhanterliga 
(Yuan & Shaw 2014). Problematiken med varumärkesvärdering grundar sig i faktumet att det 
är en immateriell tillgång, att det med andra ord inte finns någon fysisk produkt (Zalesna 
2013). Ovanstående innebär sammantaget att värderaren mer eller mindre kan vara vem som 
helst, förutsatt att denne har rätt kompetens och även kunskap inom den aktuella branschen 
samt att denne ska kunna tillämpa ramverket på det avsedda sättet (Yuan & Shaw 2014). 
                  

1.2 Problemdiskussion        
Anledningarna till att värdera ett varumärke kan vara många, oavsett om det är vid förvärv 
eller vid ett internt upparbetat varumärke. Likaså finns det flera olika tillvägagångssätt som 
kan ge olika resultat då olika företag arbetar på olika sätt. Därav ligger det stor vikt i att 
värderaren har kunskap om både marknaden men även företaget och varumärket som 
värderas. Vidare blir själva fastställandet av varumärkets verkliga värde svårhanterligt i och 
med att det inte finns någon aktiv köp- och säljmarknad för varumärken. (Saidac 2013) 
                     
Den beteendemässiga delen inom ISO 10668 handlar om företagets kundrelationer 
(kundlojalitet). Denna anses vara mycket komplex men ack så viktig för att erhålla en 
rättvisande bild av företagets ställning (Liberman & Heberden 2012). För att lyckas göra en 
objektiv och rättvis bedömning på denna del krävs att varumärkesvärderaren besitter expertis 
om företagets kundrelationer (Liberman & Heberden 2012). Yuan & Shaw (2014) kritiserar 
standarden på så sätt att den inte överbryggar teori och praktik. Den redogör exempelvis för 
tillämpbara metoder men inte hur man som värderare ska välja metod och lämnar i största 
allmänhet över för mycket ansvar på värderaren (ibid). Cassel et al. (2007) beskriver att en 
annan brist i standarden är att den lämnar utrymme för tolkning vilket leder till subjektiva och 
inkonsekventa bedömningar. 
                     
Ett annat problem som uppenbarats och kan ligga bakom de inkonsekventa bedömningarna är 
att den utvecklade standarden i praktiken inte följs i tillräcklig utsträckning (Green 2016). 
Vad orsaken till detta är vet man således inte men det kan möjligen ha att göra med faktumet 
att dessa standarder inte är lagfästa, dessutom att personer som värderar varumärken anser den 
vara bristfällig och svår att tillämpa i praktiken (ibid). Vidare kan skilda bedömningar i 
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värderingen ha sin grund i okunskap om varumärkesvärdering i ren allmänhet, vilket kan 
härledas till att standarden har misslyckats att informera de teoretiska ramverken (Cassel et al. 
2007). Fortsättningsvis finns det normer inom redovisningen som lägger tyngd på 
jämförbarhet mellan företag vilket blir svårt att uppnå då bedömningarna i dagens läge blir 
väldigt skilda (ibid). Ovanstående diskussion visar sammantaget på att varumärkesvärderingar 
i praktiken är svårhanterlig och vi upplever att nuvarande forskning inte fördjupar sig 
tillräckligt i orsakerna till att bristerna och de inkonsekventa bedömningarna förekommer. 
Angel Axtle-Ortiz (2006) närmar sig enligt oss orsakerna till problemet när han beskriver att 
varumärkesvärdering idag fokuserar idag på det som är konkret och enkelt att räkna på såsom 
det som rör finansiella och legala delar medan det som har att göra med det faktiska 
varumärket hamnar i hamnar i skymundan (Angel Axtle-Ortiz 2006).  
 
Som vi diskuterar ovan har det från olika håll uppmärksammats att standarden och specifikt 
den beteendemässiga delen är bristfällig och att varumärkesvärderingar idag har ett rykte om 
sig att inte vara pålitliga och konsekventa. Vi tolkar detta som att standarden misslyckats med 
sitt ursprungliga syfte, att förbättra förutsättningarna för varumärkesvärderingar och ge 
värderingar av varumärken mer legitimitet. Enligt oss ser vi detta misslyckande som att 
standarden inte lyckats att kommunicera sitt innehåll på det tänkta sättet, att 
kommunikationen mellan användarna och standarden helt enkelt inte fungerar optimalt. Då 
Ingen tidigare forskning har fokuserat på huruvida kommunikation i standarden påverkar det 
förtroende som idag varumärkesvärderingar idag får ser vi detta som intressant en 
utgångspunkt i vår studie. För att få en närmare förståelse för om kommunikationen är ett 
problem och varför detta i sådant fall är ett problem ser vi att det är nödvändigt att bilda oss 
en närmare uppfattning om hur den beteendemässiga delen idag är tänkt att använda, om den 
används på detta sätt och orsaker till varför den används som den görs. Med utgångspunkt i 
detta har vi formulerat följande forskningsfråga. 

1.3 Frågeställningar                  
 
* Hur är den beteendemässiga delen tänkt att användas och hur används den i praktiken? 

1.4 Syfte              
Det huvudsakliga syftet i vår studie är att identifiera brister i ISO 10668 och då särskilt den 
beteendemässiga delen. Vidare vill vi öka förståelsen kring dessa brister samt analysera 
orsakerna till varför bristerna uppstår. 

1.5 Avgränsning                   
Vi har avgränsat oss till att undersöka brister i den beteendemässiga delen i standarden ISO 
10668 och hur detta påverkar det förtroendet som varumärkesvärderingar idag får. För att 
skilja oss från tidigare forskning har vi valt att närma oss standarden med fokus på den 
beteendemässiga delen utifrån ett kommunikationsperspektiv. Ambitionen är inte att resultatet 
ska vara generaliserande eller att vi ska lösa problemet med tanke på att vi begränsas av tid 
och resurser. 
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2. Teoretisk referensram 
Detta kapitel redogör för uppsatsens teoretiska referensram. Syftet med referensramen är att 
ge läsaren en bredare teoretisk kunskap inom det valda uppsatsämnet. Vi inleder kapitlet med 
att djupgående presentera standarden ISO 10668 med väsentliga delar, för att sedan fortsätta 
med teori om vad ett varumärke är, hur processen för varumärkesvärdeirng fungerar. Efter 
detta kommer vi att presentera teori om legitimitet och kommunikation avslutningsvis 
presenteras studiens analysmodell. 

2.1 Standarden ISO 10668                    
Den internationella standarden ”ISO 10668:2010 – Requirements for monetary brand 
valuation” infördes år 2010 och syftar till att ta fram transparanta och pålitliga 
värderingsmetoder för varumärken (ISO 2010). Utvecklandet av denna standard gjordes på 
grund av brist på trovärdighet och tillförlitlighet hos intressenter när det kom till 
varumärkesvärdering. Varumärken och immateriella tillgångar i sig har utvecklats till att bli 
högt värderade tillgångar där varumärken troligtvis är den mest värdefulla men också den 
minst förstådda. Men trots att varumärken och immateriella tillgångar är svåra att förstå måste 
de värderas tillförlitligt och transparent, vilket ISO 10668 är framtagen för att underlätta. Det 
är av stor vikt att förstå att ISO 10668 är en standard som anger riktlinjer och fungerar som ett 
ramverk som används under värderingsprocessen, den är därmed inte en lärobok med regler 
för hur värderingsprocessen går till (Treffner 2011). 
 
2.1.1 Allmänna krav 
I standarden ISO 10668 finns en del som heter “allmänna krav”. Här beskrivs inledningsvis 
första kravet vara transparens, vilket innebär att processen fram till det slutgiltiga värdet ska 
redovisas på ett öppet och tydligt sätt. Kravet omfattar en redogörelse för de parametrar som 
använts vid värderingen, vilka antaganden som gjorts och vilka risker som bedömts. Det 
innehåller också analyser av varumärkesvärdets känslighet för förändringar. Kort 
sammanfattat innebär transparens att det ska framgå hur värderaren gått till väga under 
värderingsprocessen och att information inte undanhållits. Ytterligare ett viktigt krav är det 
som nämns sist i ISO 10668, att värderingen ska innehålla totalt tre analyser, en finansiell, en 
beteendemässig och en juridisk. Den finansiella delen innebär företagsspecifika förhållanden 
och marknadsmässiga aspekter, vidare betyder detta att det inte går att utföra en 
varumärkesvärdering utan att undersöka på vilket sätt ett varumärke påverkar intressenter och 
hur dessa i sin tur påverkar avkastning som varumärket genererar. Det går heller inte att 
värdera ett varumärke utan att ha de juridiska aspekterna i åtanke. Det som sagts betyder inte 
heller att en omfattande och oberoende marknadsundersökning måste göras vid varje 
varumärkesvärdering för att följa standarden. Då standarden inte säger någonting om 
omfattningen av den utredning av de beteendemässiga aspekterna som ligger till grund för 
värderingen. (Treffner 2011) 
 
2.1.2 Specifika kravs 
Utöver de allmänna krav som lyfts fram i standarden finns även specifika krav som ska 
framkomma i rapporten. Det ska framgå i vilket syfte värderingen är gjord, vem som är 



 6 

mottagare av rapporten, vilka tillgångar som omfattas av värderingen, vem som gjort 
värderingen, hur värdet har skapats och värdedatum samt värderingsdatum. (Treffner 2011) 
 
2.2 Beteendemässig del  
Den beteendemässiga delen inom varumärkesvärderingen är en viktig, men komplicerad del i 
ISO 10668. Standarden kräver att man beaktar varumärkets påverkan på beslutsfattande hos 
intressenter för att det har en påverkan på den framtida avkastningen. Däremot finns det inte 
en enskild metod eller beskrivning för hur detta ska göras, utan bara att den ska ingå. Vidare 
säger standarden att värderaren måste beakta tre faktorer, dessa är varumärkets styrka, 
varumärkets situation och varumärkets effekter på efterfrågan. Varumärkets styrka innefattar 
lojalitet, attityd, medvetenhet och kunskap. Styrkan kan påverkas av konkurrens, investeringar 
och kundernas inställning, beteenden och attityder. Varumärkets styrka syftar också till ge 
intressenter en uppskattning av framtida intäkter, försäljningsvolymer och även risker. 
Varumärkets situation handlar om att man gör en bedömning av varumärket på marknaden. 
Det innebär en omfattande och genomgående utvärdering av kundernas uppfattning om ens 
varumärke i förhållande till konkurrenters varumärken. Tredje faktorn att beakta, varumärkets 
effekter på efterfrågan, innefattar en bedömning av varumärkets betydelse på marknaden. Det 
resultat man får fram anger hur mycket av det totala kassaflödet som kan hänföras till just 
varumärket. Den beteendemässiga analysen är viktig för den finansiella analysen eftersom 
den kan variera beroende på vilken metod värderaren utgår ifrån. Om värderaren exempelvis 
väljer kostnadsansatsen är den beteendemässiga analysen viktig att använda för att kunna 
uppskatta kostnader relaterade till ett likvärdigt varumärke. (Treffner 2011; ISO 10668:2010 
2010) Enligt Huang (2015) handlar den beteendemässiga delen om att mäta kundens känslor 
och uppfattningar av varumärket utifrån hur kundens identifierar sig med varumärket.  
 

2.3 Juridisk del  
Det juridiska skydd som varumärket innehåller ska också beaktas vid värdering. Där ska en 
bedömning av varumärkets juridiska skydd omfatta en granskning av skyddet i sig men också 
ge möjlighet till att kunna identifiera respektive juridisk rättighet som skyddar varumärket och 
det som kan tänkas påverka värdet. En annan viktig aspekt i den juridiska delen är att 
varumärkets värde endast ska tillhöra innehavaren av de juridiska rättigheterna. Den juridiska 
betydelsen baseras på överensstämmelsen mellan marknaden varumärket existerar på och de 
juridiska rättigheter varumärket har. Har varumärket dåliga rättigheter och ett svagt skydd 
måste det också avspeglas i avkastningskravet. Det har diskuterats fram att 
varumärkesvärdering skulle kunna beräknas för någon annan än den som äger varumärket 
vilket representanterna för standarden var eniga om. Detta blir aktuellt när till exempel ett 
varumärke värderas där nyttjanderätten grundas på ett licensavtal. Det är således viktigt att det 
värde som värderingen resulterar i ska hänföras till innehavaren av de juridiska rättigheterna. 
(Treffner 2011; ISO 10668:2010 2010) 
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2.4 Finansiell del  
Huvudfrågan i standarden ISO 10668 är att visa på hur själva varumärkesvärderingen går till 
(Treffner 2011). Standarden lyfter fram tre ansatser: marknadsansatsen, kostnadsansatsen och 
avkastningsansatsen. 
 
2.4.1 Marknadsansatsen 
Detta angreppssätt innebär ett stort fokus på omvärlden och marknaden. Vid 
varumärkesvärdering görs jämförelser med vad andra köpare på marknaden har varit villiga 
att betala för liknande varumärken som ens eget (ISO 2010). Viktigt att poängtera är att 
standarden trycker på att denna ansats kräver att jämförelser görs endast med varumärken som 
är av likvärdig karaktär, det vill säga har samma beteendemässiga aspekter, finansiella 
situation och juridiska situation (Treffner 2011). Ett annat krav som standarden ställer är att 
värdetidpunkten på de varumärken man jämför med ska vara inom rimlig närhet till när ens 
egen görs (ibid). 
Treffner (2011) menar på att det finns brister i denna metod som grundar sig i att antalet 
transaktioner om varumärket är begränsat och när fullständiga fakta väl finns om en 
transaktion visar det sig oftast att egenskaperna hos det varumärket man tänkt jämföra sig 
med inte stämmer överens med ens eget. Detta innebär att denna ansats i dagsläget inte är en 
framkomlig väg när det kommer till varumärkesvärdering och detta var samtliga länders 
representanter överens om när metoden röstades fram. (Treffner 2011) 

2.4.2 Kostnadsansatsen 
Den kostnadsbaserade ansatsen går ut på att varumärkesvärderingen görs på basis av vad det 
har kostat att bygga upp varumärket eller vad det skulle kosta att återskapa varumärket (Sellin 
& Todoran 2014). Tanken med denna metod är att ingen köpare skulle vara villig att betala ett 
högre pris än vad det skulle kostat att återskapa varumärket (Treffner 2011). 
Treffner (2011) förklarar att det är komplext att göra en bedömning av hur stora kostnader 
som lagts ner på ett varumärke och att det finns flera anledningar till varför. En anledning är 
att penningvärdet stadigt förändras och en annan kan vara att ett varumärke funnits i många 
år. Han förtydligar detta med ett exempel om Coca-Cola, tänk själv hur svårt det är att ta fram 
vilka exakta kostnader som uppkommit under alla de år detta varumärke existerat. Därav har 
kostnadsansatsen sitt främsta användningsområde i situationer med relativt nya varumärken 
där den framtida intjäningsförmågan kan bedömas med rimlig säkerhet, då varumärket inte 
har flera år bakom sig. Det är trots allt något enklare att bedöma vilka kostnader för olika 
aktiviteter idag än försöka ta fram vad som gjordes för femtio år sedan. Problematiken med 
kostnadsansatsen är just svårigheter i att bedöma vilka de faktiska kostnaderna är, vilket har 
lett till att den ytterst sällan används för att värdera varumärken. Däremot kommer den till 
nytta som beslutsunderlag eller analysverktyg. Exempelvis när ett företag står inför att 
etablera sitt varumärke på en ny marknad, eller vid förvärv av ett redan existerande 
varumärke. (Treffner 2011) 

2.4.3 Avkastningsansatsen 
Den sista metoden är avkastningsansatsen vilket är den mest applicerbara, någonting 
representanterna inom ISO var överens om. Avkastningsansatsen innebär att varumärket 
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värderas genom att diskontera de framtida förväntade ekonomiska fördelar som varumärket 
förväntas generera under sin resterande ekonomiska livstid. I de flesta fall avser “ekonomiska 
fördelar” kassaflöde. Avkastningsansatsen anger sex olika metoder som används vid 
varumärkesvärdering: prispremiemetoden, volympremiemetoden, royaltykassaflödesmetoden, 
inkomstfördelningsmetoden, residualkassaflödesmetoden och marginalkassaflödesmetoden. 
(Treffner 2011) Dessa är dock inte relevanta för vår studie så de metoderna kommer därmed 
inte tas upp. 

2.5 Varumärke                     
I ISO 10668 så definieras ett varumärke enligt följande: 
”Marknadsföringsrelaterad immateriell tillgång som omfattar, men inte är begränsad till, 
namn, ord, märken, symboler, logotyper och design, eller en kombination av dessa, avsedda 
att identifiera varor, tjänster eller organisationer, eller en kombination av dessa, som skapar en 
särskiljande bild och associationer/intryck hos intressenter och härigenom genererar 
avkastning/skapar värde”. Ett varumärke är en så kallad immateriell tillgång, det vill säga en 
tillgång som inte har en materiell form. Immateriella tillgångar omfattar exempelvis också 
kompentens, patent, forskning och utveckling. (ISO 2010) 
Att bygga upp ett starkt varumärke är både tids- och kostnadskrävande men det har visat sig 
vara ”lönsamt” då varumärket har kommit att bli en av de viktigaste immateriella tillgångarna 
ett företag har. (Saidac 2013) 
                     
Ett varumärke är inte bara ett namn, en logga eller en symbol (Saidac 2013). Ett varumärke är 
en kombination av en rad olika faktorer som skapar en särskiljande känsla hos intressenter 
och på så sätt skapar varumärket ett värde (Golob, Podnar & Tuskej 2013). Därav har ett 
varumärke stor betydelse både externt och internt (Saidac 2013). Varumärket återspeglar det 
företaget är och vad de står för (ibid). Ser man till fördelar av ett starkt internt varumärke 
lägger man fokus på främst tre grupper. Dessa är ledningen, de anställda och potentiella 
medarbetarna. Ledningen är främst intresserade av ett starkt varumärke då det ger dem fler 
möjligheter i form av exempelvis bättre samarbetsparters eller möjlighet till större lån 
(Parment & Dyhre 2009). Det är viktigt att de anställda vet vad företaget står för då de ska 
uttrycka detta i sitt dagliga arbete (Parment & Dyhre 2009). Om varumärket är starkt kan det 
kopplas till vad företaget står för, det vill säga dess värderingar (ibid). Detta gör det lättare för 
de anställda att veta vad de ska göra och hur det ska göras, på så sätt fungerar varumärket 
även som vägledning (ibid). Att ha anställda som engagerar sig i företaget och förstår dess 
värderingar anses bli allt viktigare då både hastigheten och volymen utav ”word of mouth” 
blir större med tillväxten utav sociala medier (Harris & de Chernatony 2001). Om de anställda 
förstår de värderingar som varumärket representerar kan det leda till positiv uppmärksamhet 
(ibid). 
 
Det varumärket oftast associeras med är det som kunderna förknippar det med, det vill säga 
de externa faktorerna. Ett tryggt och väletablerat varumärke som exempelvis förknippas med 
bra kvalitet och god service skapar fler marknadsandelar samtidigt som det i många fall ger 
företaget möjlighet att ta ut en högre pris. (Roper & Davis 2010) 
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Egentligen har varumärket ett enda syfte vilket är att skapa värde för dess ägare. För att ett 
varumärke ska representera ett värde måste varumärket således generera ett kassaflöde som är 
större än vad som skulle varit om varumärket inte fanns med i bilden. Detta kallas 
merkassaflöde och skapas genom att varumärkets innehavare kan ta ett högre pris än 
konkurrenterna, på grund av sitt varumärke. I detta sammanhang skapar varumärket en 
prispremie. Alternativet till detta är att varumärket bidrar till en högre försäljningsvolym 
genom en högre marknadsandel än konkurrenterna, då bildas istället en volympremie. 
(Treffner 2011) 

Ett varumärke syftar till att kunna skapa en stark lojalitet gentemot kunder och intressenter, 
för detta krävs framförallt två saker. Främst att det budskap som varumärket förmedlar 
överensstämmer med kundens behov i så hög grad som möjligt. Dessutom krävs det att 
varumärket är ensamt om att motsvara dessa behov. Den andra viktiga delen kallas för 
distinktivitet och kan förklaras som om två olika varumärken förmedlar ett likadant budskap 
som täcker samma behov. Detta kan leda till att lojaliteten blir hög för den ena, den andra 
eller ingen alls. Vid dessa situationer brukar företag försöka differentiera sig på annat sätt än 
att täcka behoven, till exempel genom att skapa en distinkt förpackning. Vid förhållandet 
mellan upplevt budskap och behov kallas lojaliteten som uppstår för affektiv lojalitet, det vill 
säga en känslomässig lojalitet. Den lojalitet som behandlas i ovanstående stycke ska inte 
blandas ihop med nästkommande form, den som allmänt kallas kalkylerad lojalitet. Denna 
lojalitet uppstår när vi på något sätt har en marknadsimperfektion (marknadsmisslyckande) av 
något slag som innebär att det kostar en viss summa att byta till en produkt eller tjänst av ett 
annat märke. Detta kan företag dra nytta av för att stärka sitt varumärke genom att till 
exempel skapa en kalkylerad lojalitet under en begränsad tid. Då ges något i utbyte till de som 
bevisligen har köpt en viss produkt under en viss tid och då förväntas kunden fortsätta att 
köpa produkten, även efter kampanjen. (Treffner 2011)                         

2.6 Varumärkesvärdering 
Anledningarna till att värdera ett varumärke kan vara många och värderingen i sig kan vara 
komplicerad. Redovisningsmässiga regler säger inte att det internt upparbetade varumärket 
redovisas i balansräkningen. Det finns däremot inget som förhindrar att man värderar sitt eller 
sina varumärken och tar upp det värdet som en tilläggsupplysning. Ett annat exempel på 
förekomsten av varumärkesvärdering kan vara vid en transaktion mellan två oberoende parter. 
En värdering av de varumärken som upparbetats i försäljningsobjektet kan behöva göras i 
avsikt att precisera ett så rimligt pris som möjligt inför försäljningen. Ett sista exempel är att 
varumärkesvärdering kan ske i samband med rättstvister, exempelvis ett varumärkesintrång. 
Här är värderingen aktuell för att kunna beräkna den ekonomiska skadan som skett och 
därmed yrkandet för käranden. (Treffner 2011) 
 
Treffner (2011) förklarar sedan att den kanske viktigaste anledningen till att värdera ett 
varumärke är för styrning och kontroll. Som tidigare nämnt redovisas inte varumärken i 
balansräkningen vilket leder till problem vid beräkning av resultat i en verksamhet, eller vid 
utvärdering av resultat vid marknadsföringsinsatser (ibid). Då varumärken idag står för en allt 
större del av värdeskapandet i företag ökar behovet av varumärkesvärdering (ibid). 
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2.7 Legitimitetsteori 
Legitim betyder laglig, rättfärdig eller rättsenlig. Legitimitet handlar på så sätt om huruvida 
din omgivning rättfärdigar dina attityder och beteenden. Moral är en viktig del i 
legitimitetsbegreppet genom att det rör vilka värderingar man har och vilka normer man väljer 
att följa. Legitimitetsfaktorn anses vara en drivande faktor till att organisationer har en 
tendens att vara relativt likartade vad gäller struktur och managementfilosofi. Frostenson 
(2015) skriver att anledningen är att organisationer känner av ett normativt tryck att anamma 
organisationskoncept som accepteras och får berättigande från omgivningen.  
Legitimitetsteorin beskriver att organisationer som anses legitima har ett stort 
förtroendekapital vilket är en avgörande faktor för ett företagets välmående och utveckling. 
Stort förtroende från sina intressenter gynnar en organisation eftersom det har stor betydelse 
för möjligheten att anskaffa nya resurser. Därav ses legitimitet som en resurs men även som 
ett medel för att anskaffa nya resurser. Inom organisationer är det vanligt att man arbetar fram 
strategier som främjar legitimiteten. (Frostensson 2015) 
 
Det handlar många gånger om att förstå sig på sin omgivning för att som organisation kunna 
veta vilka normer och regler som är allmänt accepterade (Deegan & Unerman 2011). Detta är 
viktigt eftersom förändringen både internt och externt i organisationer är konstant (ibid). Hur 
organisationens intressenter ser och upplever verksamhetens agerande och huruvida detta 
stämmer överens med övergripande etiska principer om rätt och fel och gott och ont 
(Frostensson 2015). Legitimitetsteorin är applicerbar för flera redovisningsfrågor där några är: 
“Hur omgivningen tar emot ny redovisningspraxis?”, “Vad det är som gör att vissa 
redovisningsstandarder accepteras och inte andra?” och “Varför företag redovisar på ett visst 
sätt men inte på ett annat?” (ibid). 

2.8 Kommunikationsprocessen 
Kaufmann och Kaufmann (1998) beskriver att kommunikation som begrepp går att härleda 
till det latinska med betydelsen att "överföra information". Själva kommunikationsprocessen 
går att illustreras i nedanstående figur.   
 

 
 

Figur 1 (Kaufmann & Kaufmann, 1998, s. 398) 
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I enlighet med figuren kan man tänka sig två parter, en sändare och en mottagare. 
Kommunikationsprocessen inleds med att sändaren har ett budskap denna vill framföra till 
mottagaren. Sändaren behöver därefter koda det avsedda budskapet, det vill säga, uttrycka 
och formulera budskapet. Detta görs genom verbala och icke verbala signaler där den 
sistnämnda exempelvis kan vara röstanvändning och kroppsspråk. Efter kodningen behöver 
sändaren välja den eller de kanaler som informationen ska förmedlas via. Det går exempelvis 
att använda sig av muntliga, skriftliga och formella och icke formella kanaler. En formell 
kanal kan exempelvis vara det mailverktyg som finns att tillgå på en arbetsplats medan en 
icke formell kanal kan exempelvis vara sociala medier. Det finns kort sagt många 
valmöjligheter men den kanal som ofta anses vara mest effektiv för att överföra budskap är 
den som sker direkt i det personliga mötet mellan människor. Anledningen är att 
kommunikationspartnerna kan uppfatta både verbala och icke verbala signaler på ett tydligt 
sätt vilket underlättar för förståelsen och dessutom möjliggör denna kommunikationsform för 
direkt återkoppling och feedback om det uppstår oklarheter som behöver redas ut. Eriksson 
(2008) menar att just feedback och återkoppling har en viktig roll i kommunikationsprocessen 
för att förhindra att information av någon anledning filtreras eller ändras på ett sätt som leder 
till att förståelsen mellan kommunikationspartnerna brister. Efter att valet av kanal har skett 
behöver mottagaren liksom sändaren koda budskapet. Mottagaren måste tolka budskapets 
innebörd med vad som var sändarens intentioner. Effektiv kommunikation anses av den 
anledningen vara när mottagaren uppfattar budskapet i enlighet med vad som var sändarens 
avsikt. Det sista steget i modellen är att mottagaren återkopplar på detta budskap genom att 
återupprepa kommunikationsprocessen tillbaka till sändaren. Detta kallas även för feedback 
och återkoppling vilken är en viktig process för att uppnå samförstånd. Då 
kommunikationsprocessen enbart går i en riktning kallas det för envägskommunikation och 
då återkopplingsfaktorn kopplas in kallas det för tvåvägskommunikation vilket återigen är en 
avgörande parameter för att uppnå effektiv kommunikation. (Kaufmann och Kaufmann, 1998) 
 
Jacobsen & Thorsvik (2014) har en beskrivning på kommunikation som liknar den Kaufmann 
och Kaufmann (1998) har. De skriver att kommunikation handlar om utväxling av 
information mellan olika parter, och att informationsöverföringen därmed får en central roll i 
kommunikationsprocessen. Vidare hävdar de att effektiv kommunikation först kan uppnås när 
mottagaren uppfattar den informationen som sändaren vill förmedla på det sätt som sändaren 
tänker sig. (Jacobsen & Thorsvik, 2014) 

2.8.1 Brister i kommunikationen  
Kommunikationsprocessen är en komplex process som inte bara omfattar 
informationsöverföring i dess faktamässiga bemärkelse. Begreppet information i detta 
sammanhang innehåller allt som kan tänkas påverka förståelsen mellan de två parterna. 
Informationen kan på så vis handla om överföring av känslor, attityder och idéer till exempel. 
Ett vanligt problem i kommunikationen är brist på självreflektion, att man tar sin egen 
kommunikation för givet och inte är fullt medveten om verbala och icke verbala signaler som 
kommuniceras under en kommunikationsprocess. Detta problem är även någonting Backlund 
(1991) påpekar när han beskriver svårigheten med att medvetandegöra alla de signaler som en 
avsändare sänder. Wallström & Boström (1997) instämmer också i denna problematik när de 
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uttrycker att en avsändare bör se sig själv som en radiostation som sänder ut signaler som i 
första anblicken kan verka vara osynliga och därmed inte påverka kommunikationsprocessen, 
men att dessa osynliga signaler i själva verket uppfattas av mottagaren vilket kan påverka 
samförståndet mellan parterna. Anledningen till att det kan vara svårt att medvetandegöra 
verbala såsom icke verbala signaler som grundar sig i djupt rotade attityder och vanor som 
utvecklats under flera år. Dessa attityder och vanor formas genom bland annat geografiska 
faktorer, demografiska faktorer (såsom ålder, inkomst, yrke, kön och etnisk tillhörighet) och 
psykologiska faktorer (såsom personlighet och livsstil). Med andra ord är ingen person den 
andra exakt lik och därför tolkar vi och ser världens på olika sätt. (Jacobsen & Thorsvik, 
2014) 
 
Kaufmann & Kaufmann (1998) förklarar kommunikationsbrister på ett liknande sätt, att de 
har sin grund i att varje enskild individ filtrerar information på olika sätt genom kognitiva 
processer. Nedan presenteras den han modell i vilken han berättar om detta.  
 
 

 
Figur 2. 

Kaufmann & Kaufmann (1998) menar att parterna i en kommunikationsprocess medvetet kan 
förvränga information genom att exempelvis förminska och förenkla innehållet. Anledningen 
kan vara för att undvika negativa konsekvenser som fullständigt transparent information 
skulle kunna leda till. Informationsmängden är en annan parameter som kan vara orsak till 
brister i kommunikationen. Med detta menas exempelvis att mottagaren kan misslyckas med 
att uppfatta budskapet på rätt sätt om svårighetsgraden på informationen inte är anpassad efter 
motpartens aktuella kunskaps- och kompetensnivå. Tidspressen är en annan faktor som kan 
resultera i att budskapet tolkas på fel sätt genom att mottagaren i fråga inte har tillräckligt med 
tid att tillägna sig informationen. (Kaufmann & Kaufmann, 1998) Att tidspress kan ha en 
negativ inverkan på förmågan att tillägna sig information och prestera är även någonting som 
De Paula & Gioia (2016) hävdar i deras forskningsstudie som genomfördes på studenter.  
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2.9 Analysmodell             
Med utgångspunkt i studiens syfte, frågeställningar och teoretiska referensram har vi tagit 
fram en analysmodell. Denna kommer att finnas som stöd när vi analyserar den empiri vi 
samlat in genom intervjuer och sekundärdata. Syftet med modellen är att konkretisera hur vi 
hanterar den insamlade empirin. På så sätt kan analysen fokuseras till det som är avsett att 
studeras. 
 
Tanken med analysmodellen är att illustrera sambandet mellan standarden och användaren, 
samt att se hur detta förhållande påverkar förtroendet för varumärkesvärderingar det vill säga 
dess legitimitet. Vi tänker oss att anledningen till att varumärkesvärderingar idag har lågt 
förtroende går att härleda till de regelverk som finns (ISO 10668, den beteendemässiga 
delen). Vi vill genom analysmodellen förstå om användarna lyckas att tillägna sig standardens 
tänkta budskap på det avsedda sättet, för att användarna ska kunna tillämpa standarden på det 
tänkta sättet. Även att förstå orsaken till denna eventuella kommunikationsbrist som orsakar 
att användarna inte uppfattar informationsinnehållet på rätt sätt. Också att förstå hur 
potentiella kommunikationsbrister påverkar legitimiteten för varumärkesvärderingar. 

 
 

 
Standarden (Avsändare) 

 
 

Budskap (information) 
 
 

Användaren (Mottagare) 
 

 
                        Legitimitet för varumärkesvärdering 
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3. Metod 
Metoden redovisar tillvägagångssättet för studien. Här beskrivs hur den data som krävdes för 
att besvara studiens syfte och problemfrågor har insamlats. Dessutom finns en presentation 
av hur detta material har bearbetats, exempelvis på vilken grund vi gjort tolkningar och 
analyser. Tanken med metodavsnittet är att ge läsaren en djupare inblick i hur vi arbetat 
under studiens gång för att denna ska kunna ta ställning till våra tolkningar, antaganden och 
resultat.        

3.1 Forskningsmetod 
Den kvantitativa metoden fokuserar på att förklara och beskriva samband samt söka det 
generella/universella. Vikt ligger här på konkret angivna mängder, det vill säga att studera 
faktorer som går att kvantifiera. Den kvalitativa forskningen går istället mer in på djupet och 
beskriver ett fenomens kvaliteter och karaktäristiska genom att tolka det i dess kontext och 
sammanhang. Det kan förstås som att skapa förståelse för beteenden hos studerade enskilda 
och hur dessa tolkar den sociala verkligheten. Den kvalitativa metoden kan på så vis anses 
vara mindre strukturerad och förutbestämd samt att den förhåller sig mindre neutralt till det 
studerade fenomenet. Denna metodik grundar sig på samma synsätt som den hermeneutiska 
kunskapssynen enligt Bryman & Bell (2014) vilken handlar om att närma sig ett fenomen 
genom att öka sin förståelse snarare än att förklara det. (Bryman & Bell 2014) 
 
Hermeneutiken står i direkt kontrast till positivismen som fokuserar på att förklara mänskliga 
beteenden snarare än att förstå de. Förklaringens roll handlar i positivismen bland annat om 
att göra observationer i verkligheten och utifrån dessa dra slutsatser om vad som är sant. Med 
andra ord antar positivismen värderingsfri och objektiv kunskap och att det är möjligt att nå 
absolut kunskap vilket hermeneutiken motsätter. (Bryman & Bell 2014) 
 
Eftersom varumärkesvärdering i allra högsta grad är ett område som präglas av tolkning och 
som av den anledningen är diffust, komplext och föränderligt är de svårt att få exakt kunskap 
om det. Därför behöver vi utgå från en vetenskapssyn som går i linje med detta för att uppnå 
vårt syfte. Då hermeneutiken accepterar att verkligheten filtreras genom människans sinnen 
och att den objektiva verkligheten är ett ideal som är svårt att nå är den vetenskapssynen 
lämplig för vår del.   
 
Med utgångspunkt i ovanstående antar vi ett kvalitativt angreppssätt med en hermeneutisk 
vetenskapssyn med motiveringen att det hjälper oss att tränga in på djupet och hantera 
subjektiva upplevelser. Då våra beslut leder till lägre objektivitet försämras i sin tur 
möjligheten att generalisera och replikera studiens resultat. Däremot ser vi till att i bästa 
möjliga mån stärka studiens reliabilitet och validitet utifrån de förutsättningar vi har vilket vi 
redogör mer ingående för i avsnittet om studiens kvalitet. Den empiriska data kommer samlas 
in genom ett fåtal intervjuer för att förstå varumärkesvärdering i praktiken med särskilt fokus 
på att identifiera och analysera brister i den beteendemässiga delen i ISO 10668. Dessa beslut 
möjliggör för flexibilitet och följsamhet mot data vilket ger oss goda förutsättningar att förstå̊ 
intervjupersonernas erfarenheter, beteenden och hur de utifrån deras sociala verklighet 
upplever vårt studiefenomen. 
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3.2 Forskningsdesign 
Bryman & Bell (2014) beskriver att forskningsdesign handlar om hur data samlas in och 
analyseras. Det finns olika typer av forskningsdesign men de som vi ansåg mest lämpliga för 
vår studie var surveyundersökning, fallstudiedesign och komparativdesign. Den förstnämnda 
förknippas med strukturerade intervjuer och enkäter. Forskare som använder sig av denna är 
intresserade av att studera mer än ett fall för att skapa variation. Normalt studeras då ett fåtal 
kvantifierbara variabler i syfte att upptäcka olika samband där resultatet ska generaliseras till 
en större population. Det åstadkommer man genom att samla in information på ett 
standardiserat och systematiskt sätt vilket likställs med bland annat strukturerade intervjuer 
och enkäter. (Bryman & Bell 2014) 
 
För att uppnå vårt syfte behöver vi dock en strategi som kan gå på djupet snarare än på 
bredden och av den anledningen såg vi fallstudiedesignen som ett bättre alternativ för oss då 
den går mer i linje med vårt syfte. Fallstudiedesignen kännetecknas ofta av en flexibel och 
ostrukturerad logik där undersökningsproblemet styr valet av datainsamlingsteknik 
(Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund 2010).  
Det möjliggör således för att tränga in mer på djupet och öka förståelsen för det studerade 
fenomenet. Med tanke på att vi behöver fånga olika experters tolkning av ISO 10668 passar 
fallstudiedesignen bra eftersom den innebär en djupgående strategi. Christensen et.al. (2010) 
beskriver att en risk med fallstudien är dess brist på struktur vilket ställer stora krav på 
forskarens kompetens. Å ena sidan kan fallstudiedesignen leda till relevanta och insiktsfulla 
resultat men den kan även innebära intetsägande resultat. Forskaren kan exempelvis sakna 
förmåga och kompetens att få fallstudieföretaget/personen att känna förtroende och tillit vilket 
kan bli ett hinder för studiens mål. (ibid) 
 
Fallstudiedesignen i dess renaste form innebär studie av ett specifikt fall till skillnad från den 
komparativa designen vilken är en förlängning av fallstudien genom att mer än ett fall 
studeras. Då vår tanke är att intervjua ett fåtal personer blir därmed den komparativa designen 
studiens forskningsstrategi. Bryman & Bell (2014) beskriver att en risk med den komparativa 
designen (när studien är av kvalitativ karaktär) är att man lägger mindre fokus på den 
specifika kontexten och istället mer på jämförelse mellan fallen. På så sätt kan forskarna bli 
styrda och ha ett mindre öppet angreppssätt vid användning av komparativ design. (ibid). 

3.3 Tillvägagångssätt 

3.3.1 Urval 
Bekvämlighetsurval föll sig naturligt för vår studie med tanke på att vi ville komma i kontakt 
med personer med specifik erfarenhet och kunskap om vårt studium (Bryman & Bell 2014). 
Nackdelen med bekvämlighetsurval är att det enligt Bryman & Bell (2014) är omöjligt att 
generalisera resultaten. Det inledande arbetet i urvalsprocessen var att identifiera respondenter 
med en god inblick i den beteendemässiga delen i ISO 10668 om varför den ser ut som den 
gör och hur den används och fungerar i praktiken. Sökandeprocessen började med att googla 
på ISO 10668 för att förstå vilka som låg bakom standarden. Sökord som användes var: ISO 
10668, beteendemässiga delen ISO 10668, Finansiella delen ISO 10668, Legala delen ISO 
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10668, varumärkesvärdering, brand valuation och behaviroual part ISO 10668. I växelverkan 
med internetsökande kontaktade vi även etablerade revisionsbolag såsom KPMG, PWC, E&Y 
och Grant Thornton. Vi mailade till viss del men ringde framförallt och upplevde att vi fick 
snabbare och bättre respons via telefon. Till vår förvåning var varumärkesvärdering inte 
vanligt förekommande på någon av de stora revisionsbyråerna och de fanns inga personer 
som ansåg sig tillräckligt kunniga för att känna sig bekväma att ställa upp på intervju.  
 
I det här stadiet började vi förstå att det fanns få personer med en bakgrund som stämde 
överens med våra respondentkriterier. Därför ändrade vi angreppssätt genom att börja tänka i 
mer praktiska banor om hur varumärkesvärdering kunde tänkas gå till i verkligheten. Vi 
använde istället sökord såsom varumärkescertifiering vilket gav oss bättre resultat. Det var på 
så sätt vi fick upp ögonen för Alexander Todoran som leder forskningen inom 
varumärkesvärdering och som i dagsläget tillämpar forskningen mest i praktiken. Han var 
även med och utvecklade ISO 10668 där han hade en framträdande roll. Tyvärr var Alexander 
mycket upptagen och kunde inte avsätta tid för en intervju. Istället hänvisade han till Jesper 
Sellin som också var med och utvecklade standarden som dessvärre heller inte kunde 
medverka som respondent. Under urvalsprocessen när vi alltmer började precisera våra 
Google-sökningar till specifika personer lyckades vi identifiera relevanta respondenter för vår 
undersökning. Vår pool av respondenter blev till slut Jan Treffner, Per Ehrenstråle och 
Gunnar Hjält. Samtliga av dessa kände till varandra och kunde bekräfta varandras 
sakkunnighet inom varumärkesvärdering. Respondenterna accepterade också att deras fulla 
namn får skrivas ut i arbetet, men de är i empirin rubricerade A, B och C. 
 
A: Gunnar Hjält (telefonintervju) 
Hjält är jurist på Bergenstråhle & Partners och har 20 års yrkeserfarenhet av patent och 
immaterialrätt. 
 
B: Per Ehrenstråle (personlig intervju) 
Ehrenstråle har arbetat hela sitt yrkesverksamma liv med B2B kommunikation mot stora 
företag och är en omtalad kreatör både i Sverige och internationellt sett. 
 
C: Jan Treffner (personlig intervju) 
Treffner har större delen av sin karriär arbetat på PWC och även varit partner i företaget. 
Hans intresse för varumärkesvärdering har fått honom att skriva böcker inom området och 
även delta i framtagandet av standarden där hans stora bidrag var utvecklandet av den 
finansiella delen. 

3.3.2 Intervju 
Vi valde att genomföra två personliga intervjuer och en telefonintervju för att nå det djup som 
krävdes för att besvara våra forskningsfrågor. Inför intervjuerna övervägde vi hur pass 
strukturerade och formaliserade dessa behövde vara för att uppnå vårt syfte. Christensen et.al. 
(2010) beskriver graden av struktur i intervjuer med två ändpunkter där den ena innebär 
strukturerade intervjuer som kännetecknas av hög struktur och den andra änden av 
ostrukturerade intervjuer med låg struktur som liknar informella konversationer.  
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Vi kom fram till att någon form av struktur med förberedda frågor och teman var viktigt för 
att behålla koncentration kring våra problemfrågor. Av den anledningen valde vi att använda 
en semistrukturerad intervjuform som innebär att man har ett grundtema eller grundfrågor att 
utgå från (ibid).  
 
Vi utformade en intervjuguide med öppna frågor för att möjliggöra för utförliga svar. Denna 
såg vi till att skicka ut till samtliga respondenter innan intervjuerna för att de skulle få tid att 
reflektera och förbereda sig på rätt. Under själva intervjuerna såg vi till att ställa följdfrågor 
för att säkerställa att vi uppfattat informationen rätt och även i de fall vi ansåg att vi behövde 
mer genomgående svar.  
 
Christensen et.al. (2010) skriver att förtroende är en avgörande parameter för att 
intervjupersonen ska känna sig trygg och vilja göra korrekta och utförliga redogörelser. 
Förtroendefaktorn var någonting vi tog stor hänsyn till för att få en god personlig kontakt med 
våra respondenter. Till att börja med klädde vi oss representativt för att ge ett seriöst intryck. 
Vi läste även på om respondenternas bakgrund för att ha ämnen att diskutera kring som dessa 
kunde relatera till. Genom detta kunde vi enkelt föra en inledande lättsam konversation för att 
lätta upp stämningen och få respondenterna att känna sig trygg med oss som intervjupersoner. 
För att säkerställa att kommunikationen var effektiv under intervjuerna förberedde vi oss även 
genom att läsa på om kommunikationsprocessen. Grönroos (2008) beskriver att effektiv 
kommunikation uppstår när mottagaren av ett budskap uppfattar det i enlighet med vad som är 
avsändarens avsikt. Genom att ha detta i åtanke såg vi till att inte ta svaren för givet utan 
försökte sätta oss in i respondenternas situation för att verkligen uppfatta uttalanden på det 
tänkta sättet. Dessutom var vi noggranna med att inte avbryta respondenterna utan låta dem 
tala färdigt, och att skapa en miljö där vi tog rollen som lyssnare och respondenten rollen som 
talare för att suga ut så mycket information som möjligt. När vi ställde våra frågor 
säkerställde vi vid varje fråga att vi nått samförstånd innan vi gick vidare till nästa fråga. 

3.3.3 Datainsamling 
Den information som vi har varit i behov av för att lösa vårt forskningsproblem och besvara 
våra forskningsfrågor har framförallt varit primär men även sekundär. Christensen et.al. 
(2010) skriver att primärdata är ny information som samlas in av forskaren själv. Primärdatan 
har inhämtats genom intervjuer och för att fastställa tillförlitligheten för den har vi använt oss 
av jämförelsedata i form av sekundärdata. Christensen et.al. (2010) förklarar sekundärdata 
vara sådana data som samlats in i ett annat sammanhang än det som är syftet med studien i 
fråga. I denna studie har den sekundära informationen bestått av elektroniska källor såsom 
vetenskapliga artiklar och böcker samt ett fåtal tidskrifter. Fördelen med sekundärdata är att 
det bland annat är billigare att samla in data från artiklar och liknande på internet än att gå ut i 
verkligheten och genomföra en primärdatainsamling. Dessutom sparar man mycket tid på att 
använda sekundärdata till skillnad från primärdata (ibid). Christensen et.al. (2010) nämner 
däremot att det är få studier som kan lösa forskningsproblemet med enbart sekundärdata 
eftersom sådan information sällan är helt applicerbar för det unika studiet och även att den 
inte är dagsaktuell. Med tanke på att det gjorts lite forskning som berör problematiken i den 
beteendemässiga delen i ISO 10668 fick primärdata stort inslag i denna undersökning. 



 18 

Förutom att primärdata innebär aktuell information ger den även möjlighet för oss forskare att 
göra en god bedömning av tillförlitligheten av insamlad data.  

3.3.4 Litteraturgenomgång 
I studiens inledande skede använde vi oss av sekundärdata för att bilda oss en uppfattning om 
det undersökta (Christensen et.al. 2010). För oss blev sökning och läsande av sekundärdata ett 
sätt att konkretisera, avgränsa och angripa vårt problemområde. Att gå igenom standarden 
ISO 10668 och särskilt fokusera på den beteendemässiga delen var ett sätt för oss att utveckla 
vår förståelse för de riktlinjer som ges vad gäller varumärkesvärdering. Vidare gick vi igenom 
existerande forskning för att förstå vad som redan var känt på området och om det fanns 
frågor som redan besvarats. Sammanfattningsvis var vår sekundärdata samstämmig om att 
den beteendemässiga delen i standarden är av stor betydelse för en korrekt 
varumärkesvärdering men att den delen dessvärre behandlas på en alltför generell och ytlig 
nivå. Denna tolkning stämmer överens med hur vi tolkar innehållet i standarden och det är på 
denna väg som vi sedan konkretiserade våra frågeställningar för undersökningen. 

3.3.5 Studiens kvalitet 
För att vår studies resultat och slutsatser ska vara användbara måste undersökningen som 
helhet vara pålitlig och trovärdig (Christensen et.al. 2010). När man samlar in och analyserar 
kvalitativ data behöver man behandla kvalitetsaspekten annorlunda jämfört med om man har 
med kvantitativ data att göra. Den stora anledningen är att forskaren själv står i centrum och 
har en stor påverkandeeffekt vid kvalitativ insamling av data jämfört med då kvantitativ 
metod används (ibid). För att värdera kvaliteten i kvalitativ studie råder Bryman & Bell 
(2014) att använda alternativa kriterier såsom tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet, 
konfirmering och äkthet.  
 
Tillförlitlighetskriteriet innebär att man som forskare lyckas återge den sociala verkligheten 
som studerats på ett sätt som stämmer överens med respondentens. För att lyckas med det 
använde vi oss av respondentvalidering och triangulering (Bryman & Bell 2014). Den första 
innebär att man kontaktar respondenterna i fråga för att försäkra sig om att man uppfattat den 
sociala verkligheten på rätt sätt. När vi hade transkriberat vår samlade empiri kontaktade vi 
respondenterna för att bekräfta att vi uppfattat deras bild av verkligheten på det sätt som de 
menade. Triangulering handlar om att se forskningsproblemet ur olika synvinklar vilket vi 
åstadkom genom att intervjua personer med olika bakgrund och relation till studieproblemet. 
Resultatet blev olika infallsvinklar vilka präglades av en förenad bild av problemet genom att 
ingen av respondenternas uttalande var kontradiktoriska.  
 
Överförbarhet är nästa delkriterium. Det innebär huruvida resultaten kan generaliseras till en 
annan kontext eller situation. Med tanke på att vi utfört en kvalitativ studie med ett begränsat 
urval och fallstudiedesign blir det svårt att göra några uttalanden för huruvida resultaten kan 
representera en större population. Bryman & Bell (2014) beskriver dock att man öka graden 
av överförbarhet genom att göra fylliga och tydliga beskrivningar genom hela studien. Det här 
är någonting vi valde att ta hänsyn till för att underlätta för läsare att bedöma graden av 
överförbarhet.  
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Pålitlighet är det tredje delkriteriet. Bryman & Bell (2014) liknar det med vad som inom 
kvantitet forskning kallas reliabilitet vilket betyder att göra sina mätningar noggrant och 
tillförlitligt. För att åstadkomma detta var vi noggranna med att göra fullständiga och 
tillgängliga beskrivningen genom hela forskningsprocessen. Konfirmering som delkriterium 
rör forskarens förmåga att inte låta teoretisk inriktning och personliga värderingar påverka 
forskningsprocessen. Vi har haft i åtanke att göra insiktsfulla resonemang kring detta genom 
studien för att det ska vara trovärdigt att vi inte har varit subjektiva.  
Äkthet är det sista kriteriet som bland annat har att göra med forskarens förmåga att ge en 
rättvisande bild av verkligheten. Det här kriteriet är intressant att diskutera runt för vår studie. 
Hur väl stämmer våra intervjupersoners bild med andra relevanta personer inom området som 
vi inte intervjuat? (ibid) 
 
Vi ser att vi har fått en förhållandevis god rättvisande bild av forskningsproblemet eftersom 
de personer vi intervjuat har en högst relevant bakgrund för att ge insiktsfulla och rättvisande 
beskrivningar på problemet. Dessutom finns det få personer i Sverige med denna sakexpertis, 
därför tänker vi att ett par till intervjuer inte hade resulterat i en mer riktig och rättvis bild av 
problemet. Däremot kan det ju fortfarande anses vara problematiskt att vi inte intervjuat fler 
även fast det kanske inte var möjligt med tanke på tidsbrist och att de finns få som hade 
erfarenhet av ISO 10668 vilket kan försämra studies trovärdighet. Å andra sidan bekräftade 
samtliga respondenter varandras bakgrund och kompetens vilket får anses förbättra 
trovärdigheten med avseende på äkthetskriteriet. 

3.4 Analysmetod 
Den data som har genererats under studiens arbetsgång är uteslutande kvalitativ. När vi 
analyserar vår insamlade empiri behöver vi därför tolka och förstå våra respondenters bild av 
verkligheten i form av text (Christensen. et.al, 2010). I samtliga intervjuer utgår vi från 
samma intervjuguide och har ställt frågorna i samma kronologiska ordning med undantag för 
vissa frågor som inte visat sig vara relevanta för det unika intervjutillfället. Detta var vår 
tanke från början för att enklare kunna analysera den insamlade empirin genom att kunna 
jämföra likheter och skillnader i en kronologisk ordning för att få en tydlig struktur. 

3.5 Metodreflektion 
Med anledning av att vårt ämnesområde fortfarande är i sin linda har arbetsgången inte varit 
en spikrak väg framåt. Allteftersom arbetet har fortskridit har vi kommit till nya insikter som 
har påverkat arbetets fokusinriktning. Ett exempel på detta är att vi i ett senare skede lade in 
ett avsnitt i den teoretiska referensramen om kommunikation. Detta tillägg kom däremot inte 
att påverka studiens röda tråd särskilt mycket eftersom vi redan från en början hade ett 
undermedvetet fokus på kommunikation som vi bara inte hade satt etikett på. Vår första tanke 
med studien var nämligen att försöka se hur användarna av standarden använder den och 
ställa detta i jämförelse med hur standarden är tänkt att användas. Vi hade med utgångspunkt i 
detta en bild av en linje med två ändpunkter där respektive extrem var användarna och hur 
standarden syftade till att användas. Denna linje tänkte vi var en linje som symboliserar 
huruvida standarden förstås. Ett större avstånd mellan parterna innebär då mer oklarheter och 
mindre samförstånd och desto närmare dessa kommer bättre lyckas standarden med sitt syfte, 
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att förbättra förutsättningarna för varumärkesvärderingar och ge varumärkesvärderingar mer 
legitimitet. Eftersom forskningsområdet är komplicerat och att det inte finns mycket tidigare 
forskning inom området blev insamlingen av vetenskapliga artiklar och teori svår. Det kan 
man se i teoriavsnittet där en stor del utgörs av källan Treffner. Vi är medvetna om att vi 
använder oss av Treffner i teoriavsnittet samt att han var en av våra respondenter och därmed 
återkommer i empirin. Vi ser ändå inte att detta påverkar tillförlitligheten i studien då 
standarden inte enbart har godkänts av Treffner utan även av de andra som medverkade i ISO 
10668 utförandet. Dessutom är den beteendemässiga delen som vi har lagt fokus på inte 
någonting som Treffner specifikt arbetade med under framtagandet av standarden. 
Anledningen till att vi valt att använda oss utav Treffner i både teori och empiri är på grund av 
att hans bok är den enda boken som behandlar ISO 10668 på svenska. I denna bok tar han inte 
med sina personliga åsikter utan gör istället en objektiv sammanfattning av standarden. För att 
öka förståelsen och få en tydligare bild av standarden i syfte att undvika missförstånd valde vi 
att använda oss av denna kunskapskälla. När vi intervjuade Treffner frågade vi även honom 
om vi uppfattat syftet med standarden och den beteendemässiga delen rätt vilket han 
bekräftade. Treffners personliga åsikter om hur standarden och den beteendemässiga delen 
lyckas kommunicera sitt innehåll valde vi att ta med i empirin. Självklart kan dessa vara 
färgade till viss grad men hans åsikter visade sig stämma väl överens med övriga respondenter 
vilket får anses som en indikation på att han var objektiv i sina uttalanden. Av den 
anledningen ser vi inte att faktumet att Treffner var med och utvecklade standarden påverkar 
trovärdigheten negativt genom att ha med honom som respondent. 
 
En tanke är att då vi använder Treffner både i teori och empiri kan det spegla våra resultat och 
slutsatser. Men vi upplever inte att fallet är sådant eftersom Treffner är personlig i intervjun 
och endast förtydligar standarden i de delar av boken vi använt. Därmed påverkar inte detta 
resultaten. 
 
Om studien skulle göras om på nytt skulle vi försökt få tag i ytterligare intervjupersoner för 
att få en starkare empiri att utgå ifrån. I dagsläget känner vi oss nöjda med svaren vi fått från 
våra intervjuer men det hade inte skadat att ha en eller några fler intervjuer. Ämnet vi studerar 
är komplicerat och det finns få personer med rätt kompetens att svara vilket gjorde det svårare 
att få tag i rätt personer. Detta är dock någonting vi visste om och utifrån förutsättningarna vi 
hade är vi ändå nöjda med de personer vi haft möjlighet att intervjua. Tiden var också en 
faktor som påverkade till att det endast genomfördes tre intervjuer. Vi borde gått ut med 
förfrågningar om intervjuer tidigare än vi gjorde för att ge oss själva möjligheten att 
genomföra fler intervjuer. Vi var medvetna om att det inom redovisningsbranschen är 
tidspress under årets sista månader och hade vi planerat bättre hade kanske respondenter 
kunnat hitta luckor i sina scheman. Det hade gjort att vi hade fått mer tid till att ägna åt 
uppsatsens andra delar. 
 
Två personliga intervjuer genomfördes och en telefonintervju. Christensen et al. (2010) 
beskriver att telefonintervjuer kan vara fördelaktiga eftersom de är tidseffektiva. Anledningen 
till att vi gjorde telefonintervju var dock inte av den anledningen, även fast det stämmer. Som 
tidigare nämnt var det svårt att få tag i rätt personer att intervjua så vi fick anpassa oss för att 
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få till en intervju. Det kan ha koppling till att respondenterna hade mycket att göra inför jul 
samt att distansen mellan oss var väldigt lång. Vi upplevde inte att detta blev ett problem utan 
respondenten svarade genomförligt på alla frågor och vi hade chansen att ställa följdfrågor. 
Telefonintervjun i sig gick bra, men en brist är den personliga interaktionen, att det inte går att 
tyda kroppsspråk tillexempel. Det anser vi vara en viktig del och därför önskar vi att vi hade 
kunnat genomföra personliga intervjuer med samtliga respondenter. Vi valde att skicka ut 
intervjuguiden i förväg via mail till våra respondenter. Detta gjorde vi i syfte att ge 
respondenterna en chans att förbereda sig samt få en inblick i hur intervjun kommer att se ut. 
Vi är medvetna om att detta kan innebära att respondenterna inte svarar ärligt utan förbereder 
svar och undanhåller information. Men eftersom området är så pass komplicerat och att 
samtliga respondenter är väldigt insatta i ämnet och vill leda forskningen framåt så anser vi 
inte att detta var ett problem. Snarare en fördel eftersom respondenterna då kunde tänka 
igenom frågorna ordentligt i förväg och komma med givande svar. Sammanfattningsvis anser 
vi att studiens resultat är representativa och ger en rättvisande bild över vårt studieområde. Att 
de brister vi har identifierat med standarden är rimliga. Våra intervjupersoner har rätt 
sakkunskap för studiens syfte och det anser vi stärka pålitligheten för vårt resultat. Självklart 
hade vi kunna få mer tyngd och trovärdighet om vi hade intervjuat fler personer men 
samtidigt var det svårt att få tag i fler lämpliga intervjuperson med den begränsade tiden vi 
hade. Personer som idag utför varumärkesvärderingar är idag få till sitt antal och arbetar i 
huvudsak inte på de stora revisionsbolagen (med undantag för Jan Treffner) vilket kom som 
överraskning när vi insåg detta.  
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4. Empiri 
Kapitlet redovisar resultatet av de genomförda intervjuerna. Tre intervjuer genomfördes som 
empiriinsamling. Varje enskild intervju är disponerad på samma sätt utifrån den 
intervjuguide som visas i bilaga 1. Respondenterna är kunniga inom området 
varumärkesvärdering och standarden ISO 10668 vilket studien fokuserar kring. 

4.1 Intervju – Respondent A 
Hjält är konsult hos Bergenstråhle & Partners med befattning jurist samt konsult i materialrätt, 
innovationer och varumärken. Han har 20 års erfarenhet i branschen och arbetar främst med 
patent, varumärkesregleringar och rådgivning. Hjält har stor erfarenhet vad gäller 
varumärkesvärdering utifrån ISO 10668 och har arbetat med det i samband med tvister, 
skadeståndsberäkningar, under transaktioner och inför transaktioner. 
 
Hjält förklarar värderingsprocessen som att den oftast inte skiljer sig så mycket åt, men att 
den kan göras i olika syften. Ofta görs värderingen i ett samarbete mellan en jurist och 
ekonom, ibland i samma företag, ibland i olika. Det första steget är att fastställa vilket mål 
och syfte värderingar har, det vill säga varför värderingen bör göras. Nästa steg är att komma 
överens om vilka principer och metoder som är lämpliga. Här nämner Hjält att ISO 10668 är 
bra på så sätt att den styr upp själva valprocessen. Med det menar han att värderaren inte kan 
välja helt fritt mellan metoder och principer utan ska följa vad standarden anger. Han 
förklarar också att det är vanligast med varumärkesvärderingar vid förvärv och att det 
framförallt är större företag som ägnar sig åt detta. Anledningen till att småföretag inte utför 
värderingar enligt ISO 10668 är för att det är för kostnadskrävande. Hjält tolkar ISO 10668 
som väldigt tillåtande och att det finns mycket frihetsgrader. Han fortsätter att beskriva den 
som öppen och att den inte anger exakt hur man ska gå till väga utan man kan välja vilka 
principer i standarden man följer. Han förklarar det som att man får bygga sin egen väg under 
en varumärkesvärdering så länge man håller sig till standarden och kan motivera sina val och 
beslut. Hjält anser att standardens riktlinjer följs i praktiken men att alla delar kanske inte 
beaktas lika mycket och då särskilt den beteendemässiga delen. Han menar att innehållet i den 
beteendemässiga delen är invecklat och flummigt vilket orsakar att den inte används i den 
utsträckning som den är tänkt att användas. Fortsättningsvis beskriver han att den 
beteendemässiga delen är minst lika viktig som övriga delar i standarden och att den inte kan 
uteslutas på grund av att den behandlar ett komplext område som är svårt att förstå. Han 
fortsätter med att betona vikten av att det endast är en standard och inte ett regelverk. ISO 
10668 används mest i ”light version”, det vill säga att man kollar mycket på ISO 10668 när 
man gör värderingen, men att den inte följs till punkt och pricka. Detta kan vara en anledning 
till att en del värderingar skiljer sig åt, eftersom det kan se väldigt olika ut mellan olika 
situationer och beroende på vilka delar i standarden man följer. Fördelar med att använda sig 
av ISO 10668 när man värderar varumärken anser Hjält vara att den är väldigt bekväm och 
möjlig att följa, speciellt ur ett juridiskt perspektiv. Nackdelen är kostnaden som uppstår om 
man ska följa ISO 10668 fullt ut samt att den i det stora hela är för generell. Det Hjält anser 
måste förbättras är ökad detaljnivå och fler exempel på hur man ska gå tillväga. Det är just 
detta han saknar eftersom han anser att pedagogiken fungerar men att vissa delar ändå gör att 
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ISO 10668 i det stora hela inte är fullt fungerande. 
 

4.2 Intervju – Respondent B  
Ehrenstråhle är i grund och botten utbildad till civilingenjör men insåg tidigt i sin karriär att 
teknik inte var det han ville jobba med utan kommunikation. Ehrenstråhle har kommit att 
ägna i stort sett hela sitt liv till B2B kommunikation vilket har gett honom mycket kunskap 
och erfarenhet inom just denna bransch. Den primära arbetsuppgiften han har haft är att bygga 
varumärken på så sätt att ett företags kunder fattar tycke för just det företaget. Ehrenstråle har 
under sin tid i branschen arbetat med standarden ISO 10668. 
 
Ehrenstråhle förklarar vikten av att ha ett starkt varumärke: ”Har man ett starkt varumärke har 
man en bättre position. Varumärket är inom B2B en garantistämpel för att köpet inte går åt 
helvete”. Varumärket byggs genom exempelvis säljare, skapa personliga relationer med 
kunderna eller massmarknadsföring. Det viktiga med varumärket är att det stämmer överens 
med den bilden kunden har, till exempel kan inte ett företag hävda att de har god service om 
inte kunden anser det. Kunden känner inte igen sig i varumärket då. Att mäta kundupplevelse 
och sätta ett värde på det är allt för komplext för att det skall gå att utföra anser Ehrenstråhle. 
Vi kom att undra hur företagen idag arbetar med att mäta marknadsinsatser för att kunna följa 
upp om dessa är lönsamma. Ehrenstråhle förklarar att detta gjordes en del mellan 2005-2010. 
Företagen jobbade då med annonskampanjer i exempelvis tidningar där man berättade om sitt 
företag. Sedan utfördes olika mätningar på marknaden. Knepet är att ha samma strategi i flera 
år men att skriva med lite andra ord. Företag som anses duktiga i ett visst antal områden får 
automatiskt högt betyg på andra områden i mätningarna, bra image slår över hela företaget 
förklarar Ehrenstråhle.  
 
Ehrenstråhle fortsätter med att förklara att det idag inte är många företag som utför sådana 
kampanjer, utan istället väljer att skriva om företaget på deras hemsida. Detta fick oss att 
undra varför företag inte har som rutin att göra kontinuerliga värderingar med syfte att följa 
upp och se att de investeringar man gör är lönsamma. Ehrenstråhle förklarar då att på ”den 
gamla goda tiden gjorde man sådant en gång om året, den första mätningen var aldrig 
intressant utan det var de kommande mätningarna som var relevanta”. Företag kunde på så 
sätt se på vilka områden de blivit starkare respektive svagare. Idag är tyvärr svarsfrekvensen 
allt för låg och frågan uppstår då om det är rätt kunder som svarar? De mätningar som utförs 
idag är oftast interna påstår Ehrenstråhle och fortsätter med att beskriva att de syftar till att 
mäta personalens arbetstillfredsställelse. Han menar däremot att nöjd personal ofta innebär att 
nöjda kunder och ger ett par exempel på hur man kan mäta personalnöjdheten: Exempelvis 
genom att mäta hur engagerade de anställda är, hur bra koll de anställda har på företagets 
värderingar, hur bra ambassadörer de är för varumärket och så vidare. Detta säger dock 
ingenting direkt om kundlojaliteten men däremot visar det att om man har ett bra resultat har 
man en bra organisation som i sig rimligen borde generera kundtillfredsställelse. På detta sätt 
kan man få en massa indikationer på att ett varumärke är starkt men att sedan värdera denna 
styrka är, enligt Ehrenstråhle, svårt och kanske till och med omöjligt. Vi fortsätter med att 
ställa frågan ”om det finns ett intresse av att värdera ett varumärke?” Ehrenstråhle påstår att 
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det absolut finns det, han får själv lite frågor då och då angående varumärkesvärdering, han 
fortsätter sedan med att förklara att det ofta blir en värdering som i de flestas ögon inte blir 
särskilt tillförlitlig. Han lägger även till att då man väl genomför varumärkesvärderingar är 
ISO 10668 det allmänt rådande ramverket som används. Men att särskilt den beteendemässiga 
delen kan upplevas vara mindre konkret och svår att förstå sig på eftersom den behandlar ett 
så pass komplex område som ett varumärke är. Detta i sig menar han vara en anledning till att 
den beteendemässiga delen inte används på det tänkta sättet då informationsinnehållet är svårt 
att förstå och därmed svårt att tillämpa. Det viktigaste är inte vad varumärket är värt, utan vart 
man ligger i förhållande till sina konkurrenter. Detta ger ett relativt mått i branschen så att 
man kan se hur man ligger i förhållande till sina konkurrenter i samma bransch. Ehrenstråhle 
går djupare in på detta och påstår att det kvittar hur man ligger till i jämförelse med andra 
varumärken i landet eller i världen, det viktiga är varumärket är starkt inom den bransch och 
det området företaget verkar i. Vidare går Ehrenstråhle in på sin syn på ett varumärke. Han 
anser att varumärket ligger i kundupplevelsen och att denna upplevelse är en komplex 
sammansättning av framförallt en rationell faktamässig del och en emotionell del. Han menar 
att den faktamässiga biten handlar om kundens inställning till ett företags fysiska produkt 
eller pris, och den emotionella biten handlar om kundens känslotillstånd. Vidare menar han att 
för att ett varumärke inte ska förlora sin styrka krävs att kunden hela tiden får bekräftelse på 
att företaget lever upp till kundens förväntningar om pris, kvalité och service. Ett varumärke 
är därför i kontinuerlig rörelse och av den anledningen anser Ehrenstråhle att företag undviker 
att göra nödvändiga mätningar eftersom det kostar mycket pengar, särskilt med tanke på att 
om väl en mätning görs är det bara en ögonblicksenlig mätning. Ehrenstråle fortsätter således 
att berätta att det heller aldrig går att göra en riktig ögonblicksbild av varumärket eftersom att 
varumärkets styrka förändras kontinuerligt även under själva processen då man värderar 
varumärket. 

4.3 Intervju – Respondent C 
Jan Treffner har största delen av sitt yrkesverksamma liv arbetat på PWC där han även varit 
partner. PWC är ett internationellt revisions- och konsultföretag som är ledande i sin nisch. År 
2012 gick han formellt i pension och lämnade partnerskapet och är idag anlitad på timbasis av 
PWC. Treffner har under sin karriär arbetat mycket med värderingsfrågor där han bland annat 
behandlat problematiken med varumärkesvärdering och värderat allt från små bolag till SPP, 
Scan och AMF pension. Idag arbetar han mest med risk and quality på PWC. Treffner var 
med och tog fram standarden ISO 10668 och har även skrivit stora delar av den själv. 
 
Varumärkesvärdering förekommer enligt Treffner oftast vid rörelseförvärv men om man 
bortser från detta sammanhang är det även vanligt förekommande vid tvist och intrångsfrågor. 
Han berättar att AMF Pension en gång hade en ledning som ville värdera sitt varumärke med 
anledning av en tvist för att påvisa de positiva effekter som deras reklaminsatser hade haft på 
varumärket. I överlag är varumärkesvärdering med andra ord inte typisk för vissa branscher, 
sammanhang eller företagsstorlekar. För att få en uppfattning om hur värderingsprocessen vid 
varumärkesvärdering går till frågar vi Treffner om detta varpå han redogör för hur en 
värderingsprocess i ren allmänhet kan se ut. Han börjar med att förklara att processen inte 
alltid ser likadan ut, men utifrån hans erfarenheter beskriver han i följande tre steg hur det kan 
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gå till:  
Steg 1: Fastställa om det finns något merkassaflöde i verksamheten.  
Steg 2: Renodla merkassaflödet, det vill säga att ta bort alla andra faktorer som inte har med 
varumärket att göra. 
Steg 3: Välja lämplig diskonteringsfaktor och diskontera kassaflödet. 
 
 
Efter att vi klargjort ovanstående gick vi vidare med frågor som var mer specifika för studiens 
syfte och forskningsfrågor. Därför bad vi Treffner att sammanfatta ISO 10668 och kort 
beskriva dess syfte. Standarden är den enda övergripande riktlinjen som finns för värdering av 
varumärken. Todoran som var med och utvecklade standarden skrev enligt Treffner en mer 
omfattande beteende-del som sedan beslutades att skalas av för att bibehålla standardens 
övergripande syfte. Fortsättningsvis upplever Treffner att då varumärkesvärdering sker 
använder man sig i någon mån av standarden. Vidare förutsätter den att användaren av den är 
transparent. Att de som använder den är tydliga med hur de väljer att tillämpa standarden. 
Den bygger sammanfattningsvis på tre delar, den finansiella, den beteendemässiga och den 
juridiska delen. Treffner betonar vikten av att beakta den beteendemässiga delen. För att 
kunna göra en rättfärdig värdering behöver man förstå sig på kundlojaliteten som behandlas i 
den beteendemässiga delen. Är exempelvis kunden villig att stanna kvar som kund om priset 
höjs? Treffner beskriver att de medvetet valde att inte gå in alltför djupgående på de olika 
delarna i standarden eftersom syftet med standarden inte är att behandla de olika områdena på 
en djup och specifik nivå. Han säger att ”standarden inte är en lärobok”. 
 
Efter ovanstående utlägg ställde vi följdfrågor på innehållet i den beteendemässiga delen i 
ISO 10668. Inledningsvis säger Treffner att den beteendemässiga delen är mindre konkret och 
mindre tydlig än den finansiella och legala delen. Han menar att den beteendemässiga delens 
invecklade innehåll kan vara en orsak till att den beteendemässiga delen inte används i den 
utsträckningen som den är tänkt att användas. Han fortsätter med att standarden inte säger 
specifikt vilka erfarenheter och kunskaper den som använder standarden behöver. Den säger 
exempelvis inte om värderaren i fråga ska vara en intern eller extern part. Treffner poängterar 
däremot att om värderingsfrågan drivs av interna parter är det fördelaktigt om det sker som ett 
integrerat projekt i hela företaget. Han upplever att samarbetet mellan olika avdelningar ofta 
är bristfällig vilket försvårar arbetet med varumärkesvärderingen, att exempelvis 
marknadsavdelningen och ledningen inte har tät kontakt och god kommunikation. Den 
redogör heller inte för ett universellt sätt att mäta kundlojaliteteten. Vad som är en bra 
mätmetod kan skilja sig åt, i vissa fall kan exempelvis en marknadsundersökning vara aktuell 
och i andra fall en laboratorieundersökning. Han poängterar att det viktigaste är att den eller 
de som värderar är transparenta i sina redogörelser för hur man har gått till väga. Hur man 
exempelvis valt att tolka innehållet i standarden och vilka delar man väljer att använda. 
Treffner fortsätter att tala om att han ofta upplever att företag mäter fel saker och att det då 
inte bara gäller faktorer som kan hänföras till den beteendemässiga delen såsom kundlojalitet. 
Han tar ett exempel där någon försökt mäta kundlojalitet genom att mäta effekterna av en 
specifik reklamkampanj vilket omöjligen kan ge en fullständigt rättvisande bild av 
kundlojaliteten. Han påstår att anledningen till att många företag misslyckas med att mäta 
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kundlojalitet beror på att de inte lägger ned tillräckligt med tid och pengar. Han fortsätter att 
prata om att det är oerhört resurskrävande att mäta kundlojalitet och att många företag helt 
enkelt inte ser tillräckligt med fördelar med att göra grundliga mätningar. Ett bra sätt att mäta 
kundlojalitet hävdar han är att ringa och ställa frågor till slumpartade individer.  
 
När det kommer till den beteendemässiga delens brister anser Treffner sammanfattningsvis att 
målet med standarden är att man ska komma fram till samma resultat oavsett vem som 
värderar. Däremot är detta svårt att uppnå i praktiken eftersom det är svårt att vi människor 
aldrig kan vara helt objektiva när vi tolkar och handlar.  
Treffner önskar att varumärkesvärderingar går från att vara inkonsekventa och otillförlitliga 
till att bli mer konsekventa och legitima. Det når man enligt Treffner genom att standarden 
börjar användas på det sätt som den ursprungligen är tänkt att användas, att man beaktar 
innehåller i den på ett djupgående sätt. Detta kräver dock att fler behöver investera mer 
resurser i den. Han poängterar här igen att intresset för varumärkesvärdering idag är alltför 
litet och att det är den huvudsakliga anledningen till att standarden inte följs på det djupet. Ett 
sätt att öka intresset för varumärkesvärdering är exempelvis att få ledningen att förstå att 
varumärkesvärdering kan vara en effektiv strategi för att följa upp sina marknadsinvesteringar 
för att säkerställa att man gör rätt investeringar. Ett annat sätt är att normerna inom 
redovisningen ändras på så sätt att det snarare blir regel än undantag att ta upp varumärket i 
sin redovisning.  
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5. Analys 
I detta avsnitt kommer vi utgå från den teoretiska referensramen och analysmodellen när vi 
analyserar den empiri som samlats in. 5.1 Hur standarden är tänkt att användas. 5.2 
Användaren. 5.3 Förstår användaren standardens tänkta budskap. 5.4 Varför ISO 10668 och 
den beteendemässiga delen används som den görs. 5.5 Legitimitet för varumärkesvärdering. 

5.1 Hur standarden är tänkt att användas 

ISO 10668 är tänkt som en generell riktlinje vid varumärkesvärdering. Den är därmed inte 
uppbyggd som en lärobok som behandlar alla delar djupgående utan mer på en övergripande 
nivå. Standarden innehåller alla relevanta delar för att kunna göra en varumärkesvärdering 
men det är upp till användaren i fråga att avgöra vilken information som ska beaktas och hur 
den ska tillämpas på det aktuella fallet. Standarden menar att användandet av standarden inte 
ska styras av specifika sammanhang utan att den ska kunna användas oavsett bransch, 
situation och företagsstorlek. Vidare förklarar den hur viktigt det är att värderaren är 
transparant och kan motivera sina ställningstaganden utförligt under värderingsprocessen. Att 
värderaren lyckas kommunicera sina vägval på ett sätt som gör att andra involverade parter 
kan följa dennas resonemang och bilda sig en egen uppfattning om tillförlitligheten av 
processen och det slutliga värdet. Vidare att värderaren i fråga redogör tydligt för hur denna 
tolkar och tillämpar innehållet i den beteendemässiga delen och standarden som helhet. 
Treffner som var delaktig i framtagandet av standarden bekräftar i intervjun att standarden är 
tänkt att användas på ovanstående sätt. 

5.2 Användaren 
Treffner menar att den eller de personer som gör varumärkesvärderingar skiljer sig mycket åt 
vad gäller befattning och erfarenhet. Detta överensstämmer med vad Hjält säger ”att 
varumärkesvärderingar ofta sker mellan två parter, en jurist och en ekonom, ibland på samma 
företag och ibland inte.” Sammantaget är Treffners och Hjälts syn på värderaren densamma 
som forskningen tyder på. Yuan & Shaw (2014) menar att värderaren kan vara i princip vem 
som helst, förutsatt att denne har rätt kompetens och kan hantera standarden på rätt sätt. 
 
5.3 Förstår användaren standardens tänkta budskap 
Nedan kommer vi att analysera huruvida användarna uppfattar standarden om hur den är tänkt 
att användas. Inledningsvis tolkar vi standarden (vilket stämmer överens med Treffners syn) 
som att den inte ska gå in på detaljnivå utan mer vara en guide som användarna kan välja att 
nyttja på valfritt sätt. Men då detta görs menar standarden att användaren i fråga ska göra 
genomgående motiveringar för att underlätta för andra involverade parter att bedöma 
tillförlitligheten i materialet. Enligt vår empiri menar däremot särskilt Hjält och även 
Ehrenstråhle att standardens invecklade informationsinnehåll gör det svårt att tillägna sig 
informationen. Detta i sig menar de blir ett hinder för ordentliga motiveringar och att 
standarden och specifikt den beteendemässiga delen inte används på det sätt den egentligen 
borde göras.  
Ur ett kommunikationsperspektiv kan man se standarden och dess användare som två parter i 
den kommunikationsmodell som vi presenterar i teorikapitlet om avsändare och mottagare. 
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Standarden sänder information till användaren som denne tolkar på sitt unika sätt. Kaufmann 
& Kaufmann (1998) menar att envägskommunikation består av information som sänds i en 
riktning, att mottagaren inte återkopplar med feedback och att när återkoppling adderas till 
kommunikationsprocessen uppstår tvåvägskommunikation. Av denna anledning ser vi att det 
råder envägskommunikation mellan standarden och användarna. Vidare påverkar användarnas 
tolkningar huruvida standardens innehåll lyckas att kommuniceras för att samförstånd mellan 
parterna ska uppstå. Jacobsen & Thorsvik (2014) beskriver att för att effektiv kommunikation 
ska uppstå behöver avsändaren verkligen beakta och förstå mottagaren och anpassa sitt 
budskap på ett sätt som möjliggör gör mottagaren att förstå det på det avsedda sättet. 
Huruvida användarna i sig tolkar informationen som standarden sänder beror enligt vår 
insamlade empiri bland annat på om värderaren i fråga har rätt kunskap för att behandla 
standardens innehåll och även på viss branschspecifik kunskap för det aktuella fallet. Denna 
analys stämmer väl överens med vad Jacobsen & Thorsvik (2014) berättar om att budskap kan 
tolkas på olika sätt beroende på situationsspecifika faktorer såsom miljö och även på grund av 
erfarenhet. Utöver detta menar Hjält att det som standarden hävdar om att den är oberoende 
av situation och sammanhang och kan användas oavsett bransch, situation och företagsstorlek 
möjligen må vara sant men att den inte fungerar i verkligheten. Både Hjält och Ehrenståhle 
beskriver att det är resurskrävande att utföra en varumärkesvärdering enligt ISO 10668. Detta 
leder till att det är oftast större företagsstorlekar som genomför varumärkesvärderingar då de 
vanligtvis har mer resurser. Fortsättningsvis menar Hjält precis som standarden och Treffner 
att ordentliga motiveringar och redogörelser under processen är en viktig del i värderingen.  
 
Standarden är utformad på så sätt att den innehåller tre övergripande delar. Den finansiella, 
den legala och den beteendemässiga delen. Då varje del i standarden innehåller olika metoder 
och tillvägagångssätt finns det många sätt att behandla varje enskild del på. Standarden menar 
att man ska beakta standardens alla delar, men både Treffner eller Hjält menar att det inte 
fungerar i praktiken. Särskilt Ehrenestråle och Hjält hävdar att anledningen till att särskilt den 
beteendemässiga delen inte beaktas i tillräcklig utsträckning beror på att 
informationsinnehållet är väldigt komplex och svårt att tillägna sig. Även Treffner som var 
med och utvecklade standarden menar att innehållet i den beteendemässiga delen är invecklad 
vilket kan vara en orsak till att den beteendemässiga delen inte beaktas i tillräcklig 
utsträckning. Samtliga respondenter menar också att vid varumärkesvärdering är ISO 10668 
det ramverk som används eftersom det är den enda övergripande riktlinjen som finns.  
 
Sammantaget ser vi att standarden inte lyckas förmedla sitt innehåll på ett fungerande sätt då 
den inte lyckas få användarna att använda standarden på det djup som uppenbarligen är 
tanken. Standarden förutsätter att användarna tar stort ansvar själva i den beteendemässiga 
delen eftersom den saknar tydliga exempel på hur de kan hantera varumärkets komplexitet.  
Kommunikationen brister på detta sätt genom att informationens svårighetsgrad i den 
beteendemässiga delen är för hög enligt respondenterna vilket gör att de inte kan tillägna sig 
informationen. Denna typ av brist i kommunikation lyfter Kaufmann & Kafumann (1998)  
fram när det redogör för att mottagaren av ett budskap kan misslyckas med att uppfatta 
budskapet på rätt sätt om informationen inte är anpassad efter motpartens kunskaps och 
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kompetensnivå. Av denna anledning uppstår inte effektiv kommunikation såsom Jacobsen & 
Thorsvik (2014) och Kaufmann & Kaufmann beskriver den.  

5.4 Varför ISO 10668 och den beteendemässiga delen används som den görs  

Treffner säger att den största faktorn som styr användandet av standardens innehåll är hur 
stort intresset är. Detta avgör i sin tur vilka resurser som avsetts till det aktuella fallet. Hur väl 
och djupgående man är i ISO 10668 påverkas sammantaget av mängden resurser som finns att 
tillgå för det unika tillfället. Med andra ord är det pengar som styr hur varumärkesvärderingen 
sker och vad slutresultatet blir. Detta kan kopplas till hur Hjält ser på användandet av ISO 
10668. Han menar på liknande sätt som Treffner att vilka delar som används samt hur djupt 
man väljer att gå i standarden beror på hur mycket resurser som finns tillgängliga. Att följa 
standarden till punkt och pricka menar Hjält blir väldigt dyrt eftersom informationsinnehållet 
är tungt och kräver mycket tid för att förstå. Ehrenstråle är inne på samma spår när han 
berättar om hur komplicerat ett varumärke är att värdera och att detta leder till att den 
beteendemässiga delen kräver mycket tid och pengar för att kunna beaktas på det tänkta sättet. 
Ehrenstråhle fortsätter med att ge exempel på att varumärkesvärderingar kräver 
kundlojalitetsmätningar vilket i sig inte är en säker vetskap.  
 
Både Hjält och Treffner menar att vid rörelseförvärv är det vanligast att användning av ISO 
10668 förekommer. Treffner är dock inne på att varumärkesvärdering inte går att koppla till 
specifika sammanhang men eftersom användandet av standarden kan vara resurskrävande blir 
det ofta att värderingar utförs av stora företag. Hjält är inne på samma spår när han förklarar 
att kostnaden som uppstår vid användningen av ISO 10668 förhindrar mindre företag från att 
använda den fullt ut. 
 
Ehrenstråle och Hjält anser att den beteendemässiga delen i ISO 10668 brister i sin 
kommunikation genom att den är otydlig och otillräcklig. De menar att orsaken till detta 
mycket beror på den beteendemässiga delens komplexa innehåll. De hade gärna sett att 
standarden och framförallt den beteendemässiga delens innehåll var mer djupgående och gav 
fler tydliga exempel för att öka chansen för värderaren i fråga att förstå det sammansatta 
innehållet. Hjält menar att ett resultat av att innehållet i den beteendemässiga delen är vagt är 
att det lämnas utrymme åt egen tolkning. Det här problemet redogör även Yuan och Shaw 
(2014) när de beskriver standarden vara för allmänt hållen vilket leder till att värderaren blir 
malplacerad att göra egna tolkningar vilket i sin tur leder till inkonsekventa värderingar. 
Ehrenstråhle menar att anledningen till att den beteendemässiga delen är så pass svårhanterlig 
som den är beror på att varumärket är komplext i sig. Denna komplexitet är Saidac (2013) 
inne på när han skriver att ett varumärke är mycket mer än bara ett namn eller en symbol. 
Även Golob, Podnar och Tuskej (2013) trycker på varumärkets komplexitet genom att 
beskriva varumärket som en kombination av flera faktorer som skapar en känsla hos kunden. 
Ehrenstråle tolkar varumärket som att det har med kundens upplevelse att göra. Han menar att 
kundens upplevelse inte bara behöver grunda sig i rationell fakta utan även i emotionella 
upplevelser. Enligt Ehrenstråle är varumärkets komplexitet anledningen till att den 
beteendemässiga delen i varumärkesvärderingar inte är fullständiga. Han menar att en orsak 
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till varumärkets komplexitet är bland annat att varumärket är i ständig rörelse. Vilket innebär 
att de mätningar som görs på tillexempel kundlojalitet bara ger en ögonblicksbild.  
En viktig aspekt i samband med detta är att mätningarna ofta kostar mycket pengar och om 
det då bara ger en ögonblicksbild tänker vi att företag antagligen inte ser värdet av det. 
Avslutningsvis menar Ehrenstråle att det faller sig naturligt att kommunikationen i den 
beteendemässiga delen i mångas ögon anses vara bristfällig eftersom det är svårt att 
kommunicera någonting så pass komplicerat som ett varumärke. Han avslutar sin redogörelse 
med att han är tveksam till hur mycket bättre den beteendemässiga delen kan bli de närmaste 
10 åren på grund av detta.  
 
Idag saknar den beteendemässiga delen konkreta exempel på exempelvis vilka mätningar som 
lämpar sig bäst för olika företag att få en uppskattning på sin kundlojalitet. Treffner menar att 
det idag är ett stort problem med att kundlojalitet i praktiken mäts på väldigt olika sätt. Han 
ger exempel där vissa företag mäter kundlojaliteten genom att mäta personalens välmående 
medan andra företag kan mäta enstaka reklamkampanjer direkt mot kund. Vidare menar 
Treffner att få företag fokuserar på att mäta den slutliga kundens nöjdhet som indikator på 
kundlojalitet.  
 
Den sammantagna orsaken till att den beteendemässiga delen inte behandlas på det djup som 
den är tänkt att användas beror på innehållets komplexitet. Användarna ser det svårt att 
tillägna sig innehållet vilket exempelvis rör hur man mäter kundlojalitet på ett trovärdigt sätt. 
Här kan vi se en koppling till kommunikationsbrist, då standarden inte anger vilka 
mätmetoder som lämpar sig bäst görs olika mätningar vilket resulterar i 
varumärkesvärderingar som varierar mycket. Om en användare bestämmer sig för att göra en 
varumärkesvärdering behöver denna lägga mycket tid och pengar i anspråk på uppgiften, 
därmed hade det underlättat enligt oss och våra respondenter om standarder kommunicerades 
sitt innehåll mer tydligt. Då detta inte görs idag uppstår enligt oss ett ointresse för en 
djupgående hantering av den beteendemässiga delen eftersom den är så pass svårhanterlig.  

5.5 Legitimitet för varumärkesvärdering 

Legitimitetsteorin kan enligt Frostenson (2015) hjälpa till att bilda klarhet i varför vissa 
redovisningsstandarder accepteras och varför vissa företag redovisar som de gör. Detta genom 
att legitimitet som begrepp i ett redovisningsperspektiv kan behandla huruvida 
varumärkesvärderingar anses vara rättfärdigade eller inte (Frostenson, 2015). Samtliga 
respondenter hävdar att varumärkesvärderingar idag inte har ett rykte om sig att vara 
tillförlitliga vilket enligt oss påverkar legitimiteten för varumärkesvärderingar negativt. Enligt 
vår empiri uppfattar vi det som att anledningen till detta är att standarden och då särskilt den 
beteendemässiga delen innehåller information som användarna upplever svår. Detta leder i sin 
tur till att värderaren i fråga behöver investera mycket tid och pengar för att kunna tillägna sig 
informationen på rätt sätt vilket få företag är beredda att göra. Att detta i sin tur gör att 
kvalitén i varumärkesprocessen och slutprodukten brister vilket påverkar legitimiteten för 
varumärkesvärderingar negativt. Vi ser en koppling till att varumärkesvärderingar idag har 
lågt förtroende. Användarna upplever att informationen i den beteendemässiga delen och 
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standarden i övrigt är svår att tillägna sig och förstå, och för att möjliggöra detta krävs det 
mycket tid i anspråk vilket de inte anser sig ha. I och med detta tänker vi att det uppstår en 
tidspress då användarna verkar behöva mer tid i syfte att förbättra kvalitén i sina värderingar. 
Att tidspress kan påverka kvalitén i prestationer negativt är någonting som De Paula & Gioia 
(2016) påpekar i deras studie. Med detta sagt ser vi att tidspress kan påverka kvalitén i 
varumärkesvärderingar negativt och ligga till grund för de inkonsekventa värderingarna. Även 
att detta har negativ effekt på den legitimitet som varumärkesvärderingar idag får.  
 
Treffner menar att orsaken till att varumärkesvärdering idag brister i sitt redovisningssätt är 
på grund av det ringa intresset som finns och att den kunskap som är nödvändig för att hantera 
den beteendemässiga delen ofta lyser med sin frånvaro. Detta menar han i sin tur leder till att 
den beteendemässiga delen och standarden överlag inte beaktas i tillräcklig utsträckning vid 
varumärkesvärdering vilket resulterar i inkonsekventa bedömningar och att det allmänna 
förtroendet för varumärkesvärdering sjunker. Om fler använder standarden på det tänkta sättet 
kommer varumärkesvärdering få större förtroende och mer legitimitet i praktiken menar 
Treffner. Detta är någonting som Frostenson (2015) lägger vikt vid när han beskriver att 
redovisningssätt som får legitimitet skapar ett normativt tryck på att andra också anammar det 
sättet. Huruvida den beteendemässiga delen däremot får mer förtroende på sikt är Ehrentstråle 
tveksam till eftersom den enligt honom behandlar ett väldigt komplext område som är svårt 
att informera om.  
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6. Slutsatser 
I detta kapitel kommer vi redogöra för studiens slutsatser som baserar sig på analyskapitlet. 
Slutsatserna har en anknytning till undersökningens inledande syfte och frågeställningar. 
Efter att slutsatserna presenterats kommer en diskussion där vi diskuterar resultaten och 
avslutningsvis ges ett förslag till vidare forskning inom området. 

6.1 Konklusion 
Varumärkesvärderingar har genom vår arbetsgång visat sig vara mer komplicerat än vad vi till 
en början hade tänkt oss. Utifrån problemformuleringen växte det fram en frågeställning som 
vi nedan kommer besvara. Svaret tar sin utgångspunkt i vad analysen av teori och empiri har 
genererat.  
 
* Hur är den beteendemässiga delen tänkt att användas och hur används den i praktiken? 
 
Vi upplever att den beteendemässiga delen inte används på det sätt som den är tänkt att 
användas på grund av dess komplexa innehåll. Standarden har för avsikt att användarna ska 
nyttja standarden vid varumärkesvärdering och då behandla dess innehåll grundligt. Vår 
insamlade empiri pekar på att standarden är det ramverk som man utgår från vid 
varumärkesvärdering men att standardens innehåll inte beaktas i tillräcklig utsträckning och 
då särskilt den beteende mässiga delen. Våra respondenter menar att framförallt den 
beteendemässiga delen misslyckas med att få sina användare att nyttja den på grund av att 
innehållet är för komplicerat och diffust. Med detta sagt lyckas inte standarden att anpassa sitt 
innehåll till dess mottagare på så sätt att informationen i fråga blir begriplig vilket gör det 
svårt för värderarna att hantera standarden, som i sin tur leder till sviktande motivation att 
beakta innehållet grundligt. Standarden kommunicerar därav indirekt att de personer som 
utför varumärkesvärderingen behöver ha en särskild kompetens om varumärkets komplexitet. 
Vi forskare anser det konstigt att standarden förutsätter att användarna ska förstå hur de ska 
hantera den beteendemässiga delen när den behandlar något så komplext som ett varumärke 
är. Den beteendemässiga delen tar exempelvis upp att kundlojalitet behöver uppskattas men 
går inte in mer in i detalj vilka sorters mätningar som lämpar för vilka sorters företag. Fast än 
standarden syftar till att kunna tillämpas oavsett storlek på företag pekar vår forskning på att 
det främst är de större företagen som har råd att göra de omfattande resursinsatser som den 
beteendemässiga delen och standarden i stort förutsätter. Sammanfattningsvis tyder vår studie 
på att det finns två sidor av samma mynt. Å ena sidan har vi standarden som anser att 
innehållet är tillräckligt och att detta kommuniceras på ett bra sätt till användarna. Å andra 
sidan har vi användarna som upplever att standarden och då särskilt den beteendemässiga 
delen behöver utvecklas då den i nuläget är för invecklad.  
 
Vår empiri talar enligt vår uppfattning för att det ringa intresset kring varumärkesvärderingar 
är huvudorsaken till varför den beteendemässiga delen används som den görs idag. Vad vi 
förstår grundar sig detta ointresse i framförallt varumärkets sammansatta karaktärsdrag vilket 
den beteendemässiga delen menar att man ska ta hänsyn till. Resultatet av varumärkets diffusa 
särdrag leder till mindre motivation att genomföra varumärkesvärderingar eftersom det 
uppenbarligen ter sig vara svårt att ta den beteendemässiga delen i anspråk. Varumärkets 
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komplexitet innebär att de krävs stora resurser när denna del behandlas för att överhuvudtaget 
kunna göra trovärdiga mätningar och bedömningar vilket förövrigt i sig Ehrenstråle anser vara 
högst problematiskt. Som vår analysmodell beskriver vill vi förstå om standarden och då 
särskilt den beteendemässiga delen lyckas förmedla sitt budskap såtillvida att användarna kan 
tillägna sig innehållet och kan tillämpa den på rätt sätt. Studiens resultat tyder på att 
standarden misslyckas att få sina användare att använda den på det avsedda sättet på grund av 
att informationen från ett användarperspektiv ter sig vara svår. Att användarna upplever att 
informationen är otydlig och komplex vilket gör att den är svår att tolka och tillämpa.  
Standarden misslyckas därmed att kommunicera sitt innehåll. Den utvecklar inte alla 
väsentliga delar i tillräcklig utsträckning såsom exempelvis varumärkets komplexitet i den 
beteendemässiga delen. I den beteendemässiga delen handlar det mer konkret om att det inte 
kommuniceras tydliga exempel på hur lämpliga mätningar på kundlojalitet kan göras.  
Avslutningsvis är resultatet av att informationen är svår att förstå att kvalitén i värderingar av 
varumärken brister vilket påverkar legitimiteten för varumärkesvärderingar negativt.  

6.2 Diskussion 
Vi tror att om informationsinnehållet i standarden och specifikt då i den beteendemässiga 
delen blir mer användarvänligt kommer också kvalitén i varumärkesvärderingar höjas. Detta 
kommer i sin tur ge varumärkesvärderingar mer legitimitet enligt oss. Det som framförallt 
behöver konkretiseras i den beteendemässiga delen anser vi vara hur mätningar och 
uppskattningar på kundlojalitet bör göras. Om detta skulle åtgärdas tänker vi att fler 
potentiella användare skulle se värdet av att investera tid och pengar i att utföra 
varumärkesvärderingar. Anledningen är att de då antagligen skulle uppleva sig ha bättre 
överblick och kontroll över sina investerade resurser. När information är mer tydlig och 
konkret är det enklare att få en uppfattning om hur mycket tid och pengar som kan tänkas 
behöva investeras för nå ett framtida mål tänker vi. Utöver detta anser vi att användarna 
möjligen kunde ändra deras negativa attityd till att investera mycket resurser i 
varumärkesvärdering. Att de istället för att se kortsiktigt på omfattande resursinsatser i 
varumärkesvärderingar kunde se mer långsiktigt i detta. Vi menar att investeringar i tid och 
pengar på exempelvis hur ett företag kan göra lämpliga kundlojalitetsmätningar kan ses som 
lönsamma eftersom den erhållna kunskapen kan återanvändas. Mätningar på kundlojalitet 
behöver inte bara vara aktuellt vid rörelseförvärv och tvister utan kan även fungera som ett 
effektiviseringsverktyg genom att man exempelvis gör regelbundna mätningar för att se hur 
lönsamma marknadsinsatser är. Helt enkelt om hur kundernas förtroende gentemot företaget 
varierar. Vidare tror vi att varumärkesvärderingar först kan få mer legitimitet när innehållet i 
standardens mer kontroversiella delar såsom den beteendemässiga delen upplevs mer 
lättförståeliga och tydliga utifrån ett användarperspektiv. Någonting som även kan bidra till 
att varumärkesvärderingar blir mer konsekventa och får mer trovärdighet är om företag förstår 
bredden på användningsområdet för varumärkesvärdering. 
 
Avslutningsvis ser vi sammantaget att det stora problemet inom varumärkesvärdering, med 
fokus på den beteendemässiga delen i ISO 10668, är diskussionen kring varumärkets 
komplexitet. Vi är medvetna och respekterar svårigheterna i att komma underfund med 
varumärkets karaktäristiska och hur man kan mäta detta på ett tillförlitligt sätt. Däremot borde 
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detta i sig inte rättfärdiga en acceptans kring svårigheterna som de är och lämna frågan 
därhän. En tydligare rollfördelning om ansvar ser vi borde kommuniceras mellan standarden 
och användarna. Vem som bär ansvaret att utveckla en djupare förståelse för varumärkets 
komplexitet och hur man kan göra bättre uppskattningar på kundlojalitet. Vi ser däremot att 
alla involverade i ämnet ”varumärkesvärdering” borde ta ansvar och arbeta mot att bryta ner 
varumärkets element i delar som går att förstå och förklara. Detta eftersom det återigen är 
varumärkets komplexitet som vi anser sätter käppar i hjulet för att varumärkesvärderingar i 
sin helhet ska uppnå mer legitimitet och förtroende från allmänheten. 

6.3 Förslag till vidare forskning 
Det vi ser skulle vara relevant till vidare forskning är hur standarden och då specifikt den 
beteendemässiga delens informationsinnehåll kan konkretiseras och tydliggöras. Mer konkret 
kan det detta möjligen åstadkommas genom att man forskar i hur man bättre kan förstå 
varumärkets karakteristiska. Även att forska i ansvarsfördelningen mellan standarden 
(utförarna) och användarna. Vems ansvar det är att förenkla innehållet i standarden? Är det 
användarna som ska lägga ner tid och energi i att precisera varumärkets karakteristiska och 
utröna vilka kundlojalitetsmätningar som är lämpliga, eller är det standardens ansvar att förse 
användarna med denna information?  Utöver detta framgår det i intervjun med Treffner att 
standarden under framtagningsprocessen innehöll en mer omfattande beteende-del vilken i 
slutändan valdes att skalas ner med syftet att standarden inte är en lärobok. En intressant 
infallsvinkel till framtida forskning vore att undersöka om denna del möjligen kunde återtas. 
Även om detta återförande kunde leda till mer konsekventa bedömningar och mer tillförlitliga 
varumärkesvärderingar.  
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8. Bilagor 
 

8.1 Bilaga 1 - Intervjuguide 
 
1. Berätta lite om dig själv, om din nuvarande arbetsroll/arbetsuppgifter och tidigare 

erfarenheter? 

2. Vad har du för erfarenhet av varumärkesvärdering? 

3. I vilka tillfällen förekommer varumärkesvärdering utifrån din erfarenhet?  

4. Hur ser en värderingsprocess normalt ut? Skiljer sig varumärkesprocessen mycket åt 

beroende på situation? till exempel vid ett rörelseförvärv 

5. Kan man urskilja ett mönster över om varumärkesvärdering är vanligare för vissa typer av 

branscher, sammanhang och företagsstorlekar? 

6. Kan du kort beskriva ISO 10668? 

7. Forskning visar på att den beteendemässiga delen i ISO 10668 är bristfällig? Känner du 

igen dig i detta, berätta vad din erfarenhet om detta är? 

8. Värderingsprocessen skiljer den sig åt mellan olika värderare? 

9. I vilken utsträckning används denna standard i praktiken? 

10. Vad är fördelen med att använda sig av standarden vid varumärkesvärdering och även vad 

som kan vara en nackdel med att använda den? 

11. Vilka problem finns vid användning av den, vart brister den? 

12. Vad kan man göra för att förbättra standarden?  

13 Upplever du att standardens riktlinjer i regel följs vid varumärkesvärdering? 

14. Vilken grad av subjektivitet anser du att varumärkesvärderingen uppnår i dagsläget? Hur 

kommer det sig?  

15. Vad tycker du om standardens pedagogik? (Är den enkel att förstå och följa exempelvis?) 

 

 
                                 
 
 
 
 
 
 
         


