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Abstract 

 

Bachelor thesis in Business Administration, Swedish Business School at Örebro 
university, Financial Accounting in Corporations and Groups, HT 2008 
 
 
Authors:  Haris Zukanovic, Stefan Hedström 
 
Tutor:  Ann Wetterlind Dörner 
 
Title:  Brand valuation – and the problems associated with it 
 
Keywords:  Intangible assets, brands, brand valuation 
 
Problem: Brands are gaining in relevance worldwide. During the last years it has 

become more and more important for corporations and organizations to 
stand out with its brand in the more fierce competition. While the value 
of it is constantly gaining it’s getting all the more important to assess 
the value of it in a reliable way. 

 
Research objective: The purpose with this research project is to find out in which ways a 

brand can be valued in, when it’s acquired. It’s furthermore to see if an 
internally generated brand can be valued reliably. At last the objective 
is to see if internally generated brands can be activated in the balance 
sheet and if this is appropriate. 

 
Method: By interviewing key persons in brand valuation, while searching for 

theory, the results have emerged. An abductive reasoning technique has 
been chosen coupled with a qualitative research method using semi-
structured interviews. This has led the authors to answer their research 
questions and meet their exploratory research objectives. 

 
Results:  Corporations are today valued many times higher than the size of its 

sole equity. The main part of this value can be attributed to immaterial 
assets, as brands. Despite this there isn’t any possibility to recognize 
the value of your internally generated brand in any external financial 
reporting. It emerges that acquired brands has this possibility. There is 
a discrepancy though, amongst the interviewees opinions regarding 
whether this value should be considered an asset or not. 

 
Conclusions: Today there are valuation methods at hand but they create inconsistent 

and unreliable results. An internally generated brand cannot be 
activated as an asset. It’s been proven for us during the course of this 
project report that the future might change this and probably very soon. 

 

 

 



  
 

Sammanfattning 

 

Kandidatuppsats i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Örebro universitet, 
Externredovisning i bolag och koncerner, HT 2008. 
 
 
Författare:  Haris Zukanovic, Stefan Hedström 
 
Handledare:  Ann Wetterlind Dörner 
 
Titel:  Varumärkesvärdering – och dess problematik 
 
Nyckelord:  Immateriella tillgångar, varumärken, varumärkesvärdering 
 
Problem: Varumärken får en allt större betydelse för företag världen över. På 

senare år har det blivit allt viktigare för företag och organisationer att 
utmärka sig genom detta i konkurrensen med andra. Samtidigt som 
värdet av varumärken ökar blir det allt viktigare att kunna bestämma 
detta på ett tillförlitligt sätt. 

 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att se på vilka sätt ett varumärke kan värderas 

vid överlåtelser. Det är dessutom att undersöka om varumärket kan 
värderas tillförlitlig då det är internt upparbetat. Till sist har vi som 
målsättning att ta reda på om internt upparbetade varumärken kan 
aktiveras i balansräkningen och om detta är lämpligt. 

 
Metod: Genom intervjuer med nyckelpersoner inom varumärkesvärdering 

sammanvävda med ett teoretiskt efterforskningsarbete har resultaten 
kommit fram. Ett abduktivt arbetssätt tillsammans med en kvalitativ 
undersökningsmetod har möjligtgjort för författarna att uppnå det 
utforskande syfte uppsatsen utgått ifrån. 

 
Resultat:  Företag värderas idag mångdubbelt mer än värdet av det egna kapitalet 

i företaget. Huvuddelen av värdet kan hänföras till immateriella 
tillgångar, såsom varumärken. Trots detta får idag inte värdet av det 
egenupparbetade varumärket erkännas i någon extern redovisnings-
information. För förvärvade varumärken framkommer att det finns 
olika sätt att göra värderingen på. Respondenterna har olika 
uppfattningar kring om detta värde borde ingå i balansräkningen eller 
ej. 

 
Slutsatser: Idag finns det värderingsmetoder att tillgå men dessa skapar 

inkonsekventa och otillförlitliga resultat. Ett internt upparbetat 
varumärke får idag inte aktiveras i en balansräkning. Idag ser vi inte 
heller att det lämpligen kan göras på ett tillförlitligt sätt. Det har dock 
visat sig under uppsatsens gång att framtiden kan komma att ändra på 
detta, förmodligen ganska snart. 

 



  
 

Innehållsförteckning 

FÖRORD .......................................................................................................................................................... VI 

FÖRKORTNINGAR OCH BEGREPP .................................................................................................................... VII 

1. INLEDNING ................................................................................................................................................... 1 

1.1 PROBLEMBAKGRUND .................................................................................................................................... 1 

1.2 PROBLEMDISKUSSION ................................................................................................................................... 3 

1.3 PROBLEMFORMULERING ............................................................................................................................... 4 

1.4 SYFTE ....................................................................................................................................................... 4 

1.5 AVGRÄNSNINGAR ........................................................................................................................................ 4 

1.6 MÅLGRUPP ................................................................................................................................................ 4 

2. METOD ......................................................................................................................................................... 5 

2.1 VAL AV STUDIEOBJEKT ................................................................................................................................... 5 

2.2 VETENSKAPLIGT SYNSÄTT ............................................................................................................................... 6 

2.3 ANSATS..................................................................................................................................................... 6 

2.4 UNDERSÖKNINGSMETOD ............................................................................................................................... 7 

2.5 VALIDITET .................................................................................................................................................. 8 

2.6 RELIABILITET .............................................................................................................................................. 8 

2.7 DATAINSAMLING ......................................................................................................................................... 9 

2.8 INTERVJUER ............................................................................................................................................... 9 

2.9 KÄLLKRITIK ............................................................................................................................................... 10 

2.9.1 Primärdata .................................................................................................................................... 10 

2.9.2 Sekundärdata ................................................................................................................................ 11 

2.10 UPPSATSENS ARBETSGÅNG ......................................................................................................................... 12 

3. TEORETISK REFERENSRAM.......................................................................................................................... 13 

3.1 REDOVISNINGENS FUNDAMENT ..................................................................................................................... 13 

3.2 SYFTET MED INTERN- OCH EXTERNREDOVISNING ................................................................................................ 13 

3.3 TILLGÅNGAR ............................................................................................................................................. 14 

3.3.1 Kriterier ......................................................................................................................................... 14 

3.3.2 Immateriella tillgångar .................................................................................................................. 15 

3.3.2.1 IAS 38 .................................................................................................................................................... 16 

3.3.2.2 RR 15 ..................................................................................................................................................... 16 

3.3.3 Varumärken .................................................................................................................................. 16 

3.3.3.1  Varför varumärkets värde är viktigt........................................................................................................ 18 

3.4 VÄRDERINGSANSATSER ............................................................................................................................... 18 

3.4.1 Marknadsbaserad ansats .............................................................................................................. 19 

3.4.2 Inkomstbaserad ansats.................................................................................................................. 19 



  
 

3.4.3 Kostnadsbaserad ansats ................................................................................................................ 21 

3.5 STANDARDISERINGSARBETE FÖR NY VÄRDERINGSSTANDARD SIS/TK 509 ................................................................. 21 

4. EMPIRI ........................................................................................................................................................ 23 

4.1 INTERVJU MED CLAES PETTERSON, KPMG ....................................................................................................... 23 

4.2 INTERVJU MED HENNING TÖRNER, SIS............................................................................................................ 26 

4.3 INTERVJU MED SVEN EKHOLM, GRANT THORNTON ............................................................................................ 29 

4.4 INTERVJU MED JAN TREFFNER, PWC .............................................................................................................. 30 

5. ANALYS ...................................................................................................................................................... 34 

5.1 FÖRVÄRVADE OCH UPPARBETADE VARUMÄRKEN................................................................................................ 34 

5.2 VÄRDERINGSMETODER ................................................................................................................................ 37 

5.3 SIS/TK 509............................................................................................................................................. 37 

6. SLUTSATSER ............................................................................................................................................... 39 

6.1 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING .................................................................................................................. 41 

KÄLLFÖRTECKNING......................................................................................................................................... 42 

BILAGA 1 – INTERVJUGUIDE, CLAES PETTERSON PÅ KPMG 

BILAGA 2 – INTERVJUGUIDE, HENNING TÖRNER PÅ SIS 

BILAGA 3 – INTERVJUGUIDE, SVEN EKHOLM PÅ GRANT THORNTON 

BILAGA 4 – INTERVJUGUIDE, JAN TREFFNER PÅ PWC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 vi 
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Förkortningar och begrepp 

 

B2C - Business to Consumer 

 

BFL - Bokföringslagen 

 

Corporate Finance - Specialisering inom försäljning av företag, företagsförvärv, värdering, 

kapitalanskaffning och strukturering av lånefinansiering 

 

God redovisningssed - Innebär att inte enbart gällande lagar ska följas utan även att 

vedertagen praxis i branschen ska följas 

 

Goodwill - Priset som överstiger det bokförda värdet på det förvärvade företagets 

nettotillgångar 

 

IAS - International Accounting Standards 

 

IASB - International Accounting Standards Board 

 

IFRS - International Financial Reporting Standards 

 

Impairment test – Nedskrivningstest 

 

Nettotillgångar – Tillgångar minus skulder 

 

PPA - Purchase Price Allocation 

 

RR - Redovisningsrådet 

 

ÅRL - Årsredovisningslagen 
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1. Inledning 

 

I det inledande kapitlet kommer vi att beskriva bakgrunden till problemet och därefter föra en 

diskussion kring detta. Problemdiskussionen leder oss slutligen fram till den 

problemfrågeställning och syfte vi har med uppsatsen. 

 

1.1 Problembakgrund  

I takt med den ökande globaliseringen och den alltmer hårdnande konkurrensen världen över 

har varumärken blivit ett viktigt begrepp inom företagsekonomin1. På senare år har det blivit 

allt viktigare för företag och organisationer att utmärka sig genom sitt varumärke i 

konkurrensen med andra. Varumärket som en tillgång för företag har ökat dramatiskt genom 

åren och blir mer och mer en strategisk fråga för företagen. Det är inte längre bara en 

marknadsavdelningsfråga.2 Samtidigt har antalet företagsöverlåtelser ökat världen över. Fler 

och fler av dessa förvärv har sannolikt varit varumärkesdrivna, vilket också det leder fram till 

frågan om vad ett varumärke egentligen är värt.3 

 

Sedan den 1 januari 1995 är Sverige en del av den Europeiska Unionen vilket medfört att de 

svenska företagen allt mer följt de internationella standarderna i redovisningen. Från 2005 har 

de svenska noterade koncernerna skyldighet att rätta sig efter de internationella standarderna i 

sina rapporter.4 

 

De internationella standarderna bidrar till att öka jämförbarheten mellan företagen över 

nationsgränserna. Detta leder till att länder interagerar mer med varandra.5 Att rätta sig efter 

de internationella standarderna för värdering av immateriella tillgångar är dock inte enkelt. 

Det krävs mycket kompetens vilket medför att företagen blir tvungna att ta hjälp av expertis 

                                                
1 Smith, 2006, s.200 

2 Treffner, Gajland, 2001, s.19 

3 Balans nr 6-7 1998 tillgänglig via www.farkomplett.se 2009-01-02, kl.09:01 

4 Thorell, 2004, s.5 

5 www.newsdesk.se 2008-12-20 kl. 12:26 
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inom området. Samtidigt har antalet redovisade immateriella tillgångar ökat kraftigt i de 

svenska företagen. Dock saknas en diskussion kring redovisningen av dessa idag.6 

 

Sedan 2005 har Lagstiftningen harmoniserats inom EU, vilket inneburit att IASB 

(International Accounting Standards Board) upprättat två nya redovisningsstandarder. Dessa 

har haft en stor betydelse när det gäller att identifiera vad mervärdet vid ett företagsförvärv 

består av.7 Standarderna som IASB utfärdat är följande: 

 

- IFRS 3 (International Financial Reporting Standards) tillämpas främst vid företagsvärv 

för koncerner. IFRS 3 beskriver tillvägagångssättet och hanteringen av det förvärvade 

immateriella tillgången, samt hur det bör redovisas i balansräkningen.8 

 

- IAS 38 (International Accounting Standards) berör främst identifiering av 

immateriella tillgångar. I och med IFRS 3 regler blev det tvunget att enligt IAS 38 

värdera och redovisa varumärken urskiljt från andra immateriella tillgångar som t.ex. 

goodwill.9 

 

Det som ses som komplicerat är att identifiera vilka delar som mervärdet består av vid förvärv 

utav ett företag eller ett varumärke. I mervärdet kan det ingå många olika delar, bl.a. 

kundrelationer, varumärken, patent, vilket medför att det är problematiskt att visa exakt hur 

mycket varje del är värd. I en del företag är det enbart ett starkt varumärke som utgör 

mervärdet. När ett företag ska förvärvas är det köpeskillingen som jämförs med det egna 

kapitalet i det förvärvade företaget. Om det förvärvade företagets egna kapital är mindre än 

köpeskillingen betalas ett mervärde vilket kan vara bl.a. ett varumärke.10 De immateriella 

värden som inte går att identifiera vid ett förvärv kallas för goodwill11. 

 

 

 

                                                
6 www.grantthornton.se 2008-12-19 kl. 13:19 

7 www.ey.com 2008-12-20 kl.14:35 

8 IFRS 3 tillgänglig via www.farkomplett.se 2009-01-02 kl. 13:57 

9 IAS 38 tillgänglig via www.farkomplett.se 2009-01-02 kl. 12:56 

10 Intervju: Claes Petterson (2008-11-26) 

11 Artsberg, 2005, s.242 



 

 3

1.2 Problemdiskussion 

Varumärken är ett ämne inom företagsekonomin som är viktigt att problematisera om idag 

eftersom det har blivit alltmer betydelsefullt den senaste tiden. Detta kombinerat med att det 

är ett abstrakt och komplicerat område i många sammanhang gör det ännu mer intressant och 

viktigt att beröra. Samtidigt som värdet av varumärken tilltar blir det allt viktigare att kunna 

bestämma detta värde på ett tillförlitligt sätt. Skillnaden mellan det bokförda värdet och 

marknadsvärdet har eskalerat vilket tyder på att de immateriella tillgångarna, som inte 

redovisas i balansräkningen, har ökat. 12 

 

Att värdera ett varumärke kan ses som problematiskt eftersom det oftast inte finns en marknad 

för det. Dessutom skiljer sig tillgångens värde beroende på vem som äger den. Att 

varumärken kan vara svåra att värdera kan grunda sig i att varje företags varumärke är unikt, 

vilket medför att det blir svårt att jämföra dem. Att det samtidigt finns ett flertal metoder för 

värdering gör att det kan bli svårt att välja.13 

  

Kritik har framförts mot den nuvarande redovisningen eftersom den inte ger en fullständig 

bild av ett företags ställning. Sammantaget har det blivit mer betydelsefullt om hur man 

värderar ett varumärke i monetära termer. Många företag gör idag förvärv för att utmärka sig 

och öka sina marknadsandelar. I dessa marknadsandelar finns det ett värde som oftast består 

av varumärkesvärden.14 

 

Internationellt sker diskussioner om en eventuell standard inom varumärkesvärdering. Sverige 

har representanter som är aktiva i dessa diskussioner. En kommitté har tillsatts av Swedish 

Standards Institute (SIS) för att tillvarata Sveriges åsikter och kunskaper i denna fråga.15 

 

 

 

 

 

                                                
12 Treffner, Gajland, 2001, s.19f 

13 Ibid, s.111ff 

14 Balans nr 6-7 1998 tillgänglig via www.farkomplett.se 2009-01-02, kl.09:01 

15 www.sis.se 2008-12-19 kl.11:24 
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1.3 Problemformulering 

På vilka sätt kan ett varumärke värderas då det överlåts?  

Kan ett varumärke värderas tillförlitligt då det är internt upparbetat?  

Går det, och är det lämpligt, att aktivera ett internt upparbetat varumärke i balansräkningen? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att se på vilka sätt ett varumärke kan värderas vid överlåtelser. Det är 

dessutom att undersöka om varumärket kan värderas tillförlitlig då det är internt upparbetat. 

Till sist har vi som målsättning att ta reda på om internt upparbetade varumärken går att 

aktivera i balansräkningen och om detta är lämpligt. 

 

1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att begränsa oss till varumärken och inte inkludera andra typer av immateriella 

tillgångar. Uppsatsen är främst skriven för att få en uppfattning av hur varumärkesvärdering 

huvudsakligen kan gå till idag. Den är inte avsedd att utreda alla möjliga metoder och 

beräkningar som finns. Tid och resurser har begränsat datainsamlingen. Geografiskt sett har vi 

intervjuat revisionsbyråer i Örebro samt gjort telefonintervjuer i övriga Sverige. Avsikten är 

inte att generalisera några dragna slutsatser till någon population utan dessa har, som 

framkommer ovan, en koppling till ett mer utforskande syfte. 

 

1.6 Målgrupp 

Uppsatsens resultat kan vara till nytta för företag som inte har stor kunskap inom 

varumärkesvärdering. Dessutom hoppas vi att även andra studenter inom redovisnings- och 

marknadsföringsområdet ska se denna uppsats som lärorikt då just varumärkesvärdering inte 

ges alltför stort utrymme i undervisningen. 
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2. Metod 

 

I det andra kapitlet redogör vi för tillvägagångssättet i uppsatsarbetet och beskriver vilka 

metoder vi använt oss av för att besvara de frågeställningar vi kommit fram till. Även 

uppsatsens tillförlitlighet redovisas för. 

 

2.1 Val av studieobjekt 

När vi började undersöka vilken information vi behövde samla in för att uppfylla vårt syfte 

med denna uppsats kom vi fram till att vi i första hand behövde samla in information ifrån 

viktiga personer insatta inom varumärkesvärdering. För att få en mer samtida bild av 

praktikerns syn på värdering av varumärken togs kontakt med två revisionsbyråer. Dessa 

ansåg vi vara nödvändiga att kontakta eftersom de gav oss möjligheten att få en tydligare bild 

av området, sett utifrån ett redovisningsperspektiv. Litteraturen behövde likaså efterforskas 

för att samla in tillräcklig kunskap om bl.a. betydelsefulla teorier. De företag som är av 

intresse när redovisning och revision studeras är ofta revisionsbyråer. KPMG är inte bara en 

revisionsbyrå utan också ett världsledande företag inom redovisningsbranschen. De arbetar 

med ekonomisk rådgivning, revision och skatteärenden16. Detta är en stor anledning till att vi 

valt just KPMG som företag att intervjua när det gäller värderingsfrågor av varumärken. På 

detta sätt får vi information om hur praxis ser ut i jämförelse med teorin på området. Vi 

kommer även att tydligare se problemen förknippade med denna avancerade redovisning. Det 

Svenska Standardiseringsinstitutet (SIS) är ett av de mest intressanta intervjuobjekten för vårt 

uppsatsskrivande. De driver en svensk kommitté som arbetar för ny internationell 

redovisningsstandard för värdering av varumärken. En annan viktig aktör som även 

medverkar i standardiseringsarbetet är Grant Thornton.17 De är liksom KPMG en 

revisionsbyrå och är experter på ägarledda företag.18 

 

 

 

 

                                                
16 www.kpmg.se 2008-11-24 kl. 13:13 

17 www.sis.se 2008-12-19 kl. 15:55 

18 www.grantthornton.se 2008-12-19 kl. 15:04 
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2.2 Vetenskapligt synsätt 

Något av det första att reda ut vid efterforskandet och producerandet av kunskap är att 

förklara för sig själv och andra vilken syn man har på kunskap och hur denna skapas. Att 

förstå – eller i alla fall vara medveten om – viktiga forskningssynsätt är av stor vikt för att 

kunna utföra eget forskningsarbete på ett tillförlitligt sätt. Detta är viktigt även för att läsaren 

skall förstå författarnas synsätt och på så sätt kunna bilda sig en egen uppfattning om på vilka 

grunder informationen är framtagen. Det brukar talas om två huvudsakliga 

forskningsfilosofier, positivism och hermeneutik.19 

 

Positivismen karaktäriseras av att det finns en observerbar social verklighet som kan dras 

slutsatser ifrån. En författare ska vid det positivistiska förhållningssättet vara likt en 

oberoende observatör vid granskningen av ett fenomen. Den naturvetenskapliga metoden är 

något som i hög grad förknippas med positivism.20 

 

Denna uppsats intar en hermeneutisk forskningsmetod, vilket med andra ord är en tolkande 

metod. Hermeneutiken har beskrivits som ett tänkande där tolkningarnas och förståelsernas 

mångfald får kollidera och ge inspiration21. Våra egna tolkningar och uppfattningar är till stor 

del med i studien. Det gör att studien präglas av vår egen subjektivitet och personliga 

reflektioner. För att ha en möjlighet att öka förståelsen för detta komplexa ämne krävdes 

denna interpreterande ansats.22 

 

2.3 Ansats 

En studie kan ta avstamp utifrån olika angreppssätt. Studien kan – någorlunda förenklat – vara 

deduktiv, induktiv eller abduktiv. Den vanligaste ansatsen är den deduktiva. Det deduktiva 

angreppssättet innebär att teori används som utgångspunkt. En eller flera hypoteser prövas 

mot verkligheten för att se om dessa är sannolika eller inte. En induktiv ansats utgår till 

skillnad från den deduktiva ifrån empirin. Genom att studera empirin kan nya teorier och 

modeller formas. I det tredje angreppssättet, det abduktiva, kombineras det induktiva och det 

                                                
19 Lewis et al, 2007, s.101ff 

20 Ibid, s.101ff 

21 Alvesson, Sköldberg, 2008, s.191 

22 Lewis et al, 2007, s.101ff 
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deduktiva angreppssättet. I den abduktiva undersökningsmetoden utgås med andra ord från 

empirin medan teorin används för att förstå och upptäcka mönster i empirin.23 

 

I vår studie blir utgångspunkten en abduktiv ansats då vi, för att uppnå vårt syfte, växlar 

mellan empirin och teorin för att se om teorin möjligen torde omformuleras. Teorier vi tittar 

på är sådana som berör ämnesområdet, såsom internationella standardiseringar. De berör bl.a. 

värdering av immateriella tillgångar. Dessa tillsammans med andra teorier vill vi använda för 

att jämföra och tolka den empiri vi samlar in för att analysera om vi kan se något samband 

mellan teori och empiri och om empirin möjligtvis borde ändra teorierna. 

 

2.4 Undersökningsmetod 

Det brukar talas om två huvudsakliga efterforskningsmetoder – den kvantitativa samt den 

kvalitativa. Den kvantitativa metoden karaktäriseras av att det är siffror som undersöks och 

analyseras. Slutsatser dras ofta ifrån datamaterialet genom analyser med hjälp av t.ex. diagram 

och andra statistiska hjälpmedel. Detta betyder inte att det alltid är meningsfullt att kvantifiera 

data om det är möjligt. Fastän siffror kräver mening för att förstås, betyder inte det 

automatiskt att mening är beroende av siffror för att förstås. Det är med andra ord i många fall 

svårt att kvantifiera data på ett meningsfullt sätt. Ett sätt att beskriva den kvalitativa metoden, 

i jämförelse med den kvantitativa, är att det här är fråga om ord som analyseras istället för 

siffror. Den kvalitativa metoden använder sig av bl.a. olika intervjuformer såsom exempelvis 

semistrukturerade intervjuer och djupintervjuer. Med hjälp av dessa metoder kan komplexa 

ämnen fås bättre kunskap om. En kvalitativ metod lämpar sig väl vid tillfällen då det finns lite 

fakta på området och undersökaren därmed inte har så mycket förkunskaper om det som ska 

studeras.24 

 

Denna uppsats är en kvalitativ studie. Vi vill genom vår studie förstå och tolka både empirin 

och teorin. Detta sker genom att intervjuer varvas med relevant redovisningsteori inom 

ämnesområdet. Det gör att vi får en grundligare förståelse, vilket är viktigt eftersom det bäst 

hjälper oss att uppnå syftet med uppsatsen. 

 

 

                                                
23 Lewis et al, 2007, s.117ff 

24 Ibid, s.472 
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2.5 Validitet 

En definition av validitet är ”ett mätinstrument för att mäta det som avses att mäta”25. Om 

syftet med en undersökning är att mäta effektivitet skall frågorna i undersökningen ge svar på 

effektiviteten.26 

 

Vid utformandet av intervjufrågor funderade vi på vilka frågor som var viktiga i vår intervju 

för att få de svar som kunde hjälpa oss att besvara vårt syfte. Vi hade vårt syfte men även de 

teoretiska modellerna i noggrann åtanke under tiden vi utformade frågorna. Vi valde att ställa 

merparten av frågorna på så sätt att respondenten inte hade någon möjlighet att direkt ge ett 

ja- eller nej-svar eftersom vi ville få så mycket information som möjligt – just för att vi skulle 

få fram det vi ville få fram i undersökningen. Eftersom vi spelade in intervjuerna kunde vi 

fokusera mer på det som sades och inte fastna i antecknandet. Detta gjorde att följdfrågorna 

blev relevanta och därmed ökade kvaliteten på samtalet mellan oss och respondenten. 

 

2.6 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet och stabila utslag. Med det menas att mätinstrumentet 

som använts i en undersökning gett tillförlitliga och stabila svar, samt att samma svar skulle 

uppnåtts vid två olika undersökningstillfällen.27 

 

Vi valde att skicka ut frågorna som ställdes under intervjun några dagar innan. 

Respondenterna uppskattade detta eftersom det gav dem möjlighet att fundera över frågorna 

lagom till intervjutillfället och därmed kunna ge tillförlitligare svar. Detta ökade även 

chanserna för att samma svar skulle ges vid ett annat tillfälle eftersom respondenterna kunnat 

tänka igenom frågorna ordentligt. Att vi skickade ut frågorna i förväg gjorde också att 

respondenterna inte påverkades lika mycket av störningsmoment under intervjuerna, då de 

redan hade kunnat fundera på hur frågorna skulle besvaras. 

 

 

 

 

                                                
25 Lewis et al, 2007, s.614 

26 Ibid, s.614f 

27 Ibid, s.318f 
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2.7 Datainsamling 

När det handlar om datainsamling talas det om primära och sekundära källor, där de primära 

källorna utgörs av material som forskare själva fått fram genom egna underökningar som t.ex. 

enkäter eller intervjuer. Sekundära källor är information som exempelvis andra forskare fått 

fram i tidigare undersökningar. Det kan även vara en mängd andra källor såsom rapporter, 

böcker, tidningsartiklar, tv, radio etc. Det går inte att generalisera om vilken av dessa två typer 

av källor som är bättre. Beroende på vilket syfte en studie har kan en ny analys av tidigare 

data, d.v.s. sekundärdata, ge värdefull information till studien. Fördelarna med att analysera 

sekundära data är stora. Det är resursbesparande i den meningen att någon annan redan har 

tagit fram informationen. Det är också ett diskret sätt att få fram informationen eftersom man 

som person inte behöver försätta sig i situationer då ämnet kan vara känsligt för någon av 

parterna.28 

  

I vår uppsats använder vi oss av både primära och sekundära källor. De primära källorna utgör 

dock det mest väsentliga av den information vi fått fram och består av intervjuer i olika 

former. Vi samlade in primärdata med hjälp av anteckningar under intervjun men även med 

hjälp av en bandspelare. Detta gjorde att vi hade all information lagrad efteråt. Det godkändes 

av respondenterna och var till en stor fördel för oss eftersom vi inte riskerade att missa viktiga 

aspekter. Även frågor som kommit i efterhand har förekommit. Dessa har hanterats genom 

kontakt via e-post, vilket respondenterna varit positivt inställda till. Sekundärdata vi har 

använt oss av i uppsatsen består huvudsakligen av teori på området. Denna teori är insamlad 

utifrån internetkällor, databaser och litteratur. Sökord såsom ”immateriella tillgångar”, 

”värdering av varumärken” och ”värderingsstandard” har varit grunden för insamlandet av 

sekundärdata. 

 

2.8 Intervjuer 

Det finns olika intervjumetoder att använda sig av; strukturerad intervju, semistrukturerad 

intervju samt ostrukturerad djupintervju. Valet av intervjumetod styrs till stor del av 

undersökningens syfte. En strukturerad intervju har en hög formaliseringsgrad. Frågorna är 

standardiserade och bestämda på förhand. Det lämnas inget utrymme för eventuella 

                                                
28 Lewis et al, 2007, s.246 
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följdfrågor som skulle kunna tänkas komma upp under intervjun. Om flera personer skall 

intervjuas skall samma frågor ställas till samtliga respondenter.29 

  

Den semistrukturerade intervjumetoden innehar en viss struktur men där är frågorna mer 

styrda till inriktningen och syftet med intervjun. Det lämnas således utrymme för både 

respondenten och intervjuaren att under intervjutillfället göra fördjupningar och möjlighet att 

ställa följdfrågor ges. Den ostrukturerade metoden har mycket liten grad av formalisering. Där 

utgår istället intervjuaren från en grundidé (t.ex. som i vårt fall att intervjun skall handla om 

problematiken kring varumärkesvärdering) där respondenten får fria tyglar.30 

  

Vår intervju följer den semistrukturerade intervjumodellen. Vi hade för avsikt att styra 

intervjun till viss mån och att respondenten skulle få möjlighet att ge utförligare svar samt att 

vi skulle få tillfälle att ställa följdfrågor. Tack vare det kunde vi få mer förklarande svar som 

bättre svarade mot syftet. Frågorna i intervjuformuläret, som även medföljer som en bilaga i 

uppsatsen, kan ses som en stomme varifrån vi även utvecklade följdfrågor som uppkom under 

intervjuns gång. Vi har genomfört två besöksintervjuer och två telefonintervjuer. 

 

2.9 Källkritik 

 

2.9.1 Primärdata 

De primärdata som vi samlat in, bestående av fyra intervjuer, har gett oss mycket värdefull 

information. Respondenterna har haft möjlighet att fundera över frågorna i god tid före 

intervjutillfället. Vissa av intervjuerna genomfördes via personliga besök. Det kan finnas i 

åtanke när man läser empirin och värderar innehållet i den. Vid ett personligt besök har 

respondenten en möjlighet att bilda en uppfattning om oss som författare på ett helt annat sätt 

och ett större förtroende kan skapas. Detta kan ge möjlighet till mer uttömmande svar. Det 

kan å andra sidan även uppstå en intervjuareffekt då vi som intervjuar kan ha påverkat 

respondenterna att svara på ett visst sätt.31 Detta har vi varit medvetna om och försökt 

undvika. 

   

                                                
29 Lewis et al, 2007, s.312 

30 Ibid, s.312 

31 Ibid, s.318ff 



 

 11

Eventuella frågor som uppkommit efter intervjun har vi hanterat via e-post och telefon. Vi tror 

inte att det har påverkat respondenterna negativt. Vi upplevde också att det fanns en stor 

fördel i respondenternas svar i och med att de var väl insatta i de ekonomiska termer inom 

företagsekonomi och de funderingar som frågorna handlade om. Respondenterna har även fått 

ta del av vår skrivna empiri för att vi ska vara säkra på att inga missförstånd mellan oss har 

uppstått. 

 

2.9.2 Sekundärdata 

För övrigt har vi använt oss av olika litteraturer för att stärka de källor vi har. Det finns alltid 

mer kunskap och mer teori att ta till sig inom området för att skapa sig en så klar bild som 

möjligt. Vi anser dock att den teori som är insamlad och som är refererad till är tillräcklig för 

att besvara problemfrågeställningarna. Viss sekundärdata från Internet ibland behövts 

granskas särskilt noga eftersom tillförlitligheten på dessa inte är lika självklar jämfört med 

t.ex. litterära källor. 
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2.10 Uppsatsens arbetsgång 

Här illustreras den arbetsgång vi haft under uppsatsskrivandet. Det abduktiva arbetssättet 

framkommer genom att intervjuer först används för att se mönster och hitta lämpliga teorier 

för att uppnå syftet. 

 

 

Problembakgrund 

 

 

Problemformulering och syfte 

 

 

Inledande intervjuer 

 

 

Litteraturgenomgång 

 

 

Ytterligare intervjuer med viktiga personer inom varumärkesvärdering 

 

 

Sammanställning och analys av intervjuerna 

 

 

Dragning av slutsatser 

 

 

Förslag till vidare forskning 
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3. Teoretisk referensram 

 

Det tredje kapitlet börjar med att förklara redovisningens grundande samt intern- och 

externredovisning. Vidare förklaras vad som får betraktas som en tillgång följt av en kort 

beskrivning av varumärket och dess betydelse i olika sammanhang. Därefter går vi igenom 

olika synsätt och metoder som idag finns för att värdera ett varumärke. Slutligen beskrivs en 

ny världsomspännande värderingsstandard som är under utveckling. 

 

3.1 Redovisningens fundament 

Redovisningen började användas 2300 år f.Kr. i Babylonien. När handeln växte fram under 

1000-talet var det dock ingen som redovisade intäkter och kostnader utan det fördes 

minnesanteckningar på tillgångar och skulder. Långt senare, efter detta har värderingsfrågor 

och problem uppstått med tanke på att resultaträkningen kom i centrum och ett resultat för en 

period skulle räknas fram. Företagen blev tvungna att räkna fram hur stor del av detta resultat 

som skulle delas ut till investerarna, samtidigt som företaget skulle kunna leva vidare. 

Problematiken som uppstod vid upprättandet av rapporterna var att räkna fram den framtida 

avkastningen vid bokslutet med de historiska händelserna som inträffat. Dessutom har 

redovisningen på senare tid fått ett ytterligare syfte och det är att upplysa intressenterna om 

värdefull information.32 

 

Omfattningen av redovisningssystemen och hur de är uppbyggda skiljer sig mellan företag 

beroende på hur stort företaget är samt till vilken bransch det tillhör. Redovisningen hör ofta 

till företagets ekonomisystem, där bland annat budgetering och produkt-/projekt- kalkylering 

ingår.33 

 

3.2 Syftet med intern- och externredovisning 

Internredovisningen ger information om de interna transaktionerna som exempelvis 

fördelningen av kostnaderna på en avdelning.34 Syftet med den interna redovisningen är 

främst att kunna följa företagets ekonomi och kunna göra budgetar och prognoser. Med hjälp 

av den interna redovisningen kan lönsamheten räknas fram vilket inte går med endast 
                                                
32 Artsberg, 2005, s.13ff 

33 www.skatteverket.se 2008-12-19 kl.11:32 

34 Andersson et al, 2003, s.12 
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affärstransaktioner som finns utifrån den externa redovisningen.35 Den interna redovisningen 

är frivillig, vilket innebär att företag inte behöver ha den.36 

 

Externredovisning är den redovisning som företag enligt lag måst följa.37 Den externa 

redovisningen visar företagets affärer med omgivningen.38 Syftet med externa redovisningen 

är att förmedla viktig information om företagets ekonomi till olika intressenter. Intressenterna 

är som regel anställda, skattemyndigheter, kreditgivare, kunder, leverantörer samt ägare då 

företaget är ett aktiebolag.39 

 

Bokföringslagen (BFL) omfattar olika bestämmelser som ska följas av dem som yrkesmässigt 

bedriver ekonomisk verksamhet. Lagen innehåller huvudsakligen bestämmelser om den 

löpande bokföringen samt årsbokslut. Utöver denna lag ska bland annat aktiebolag och 

ekonomiska föreningar följa Årsredovisningslagen (ÅRL). ÅRL innehåller regler för 

redovisning som företag och koncerner skall följa. Redovisningen skall även upprättas i 

enlighet med god redovisningssed samt att balansräkning, resultaträkning och tillkommande 

noter ska finnas med och ge en rättvisande bild av både företagets ställning och resultat.40 

 

3.3 Tillgångar 

 

3.3.1 Kriterier 

Alla typer av resurser kan inte definieras som tillgångar i ekonomisk bemärkelse. IASB ger 
följande definition: 
 

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

och som förväntas innebära ekonomiska fördelar för företaget i framtiden.”
 41

 

 

Detta kan härledas till tre kriterier för när en resurs kan betraktas som en tillgång: 

 

                                                
35 Andersson et al, 2003, s.229 
36 www.skatteverket.se 2008-12-19 kl.11:33 

37 Ibid, 2008-12-19 kl.11:57 

38 Gröjer, 2002, s.23 

39 Andersson et al, 2003, s.12 

40 Ibid, s.13 

41 Smith, 2006, s.95 
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1. Resursen förväntas innebära ekonomiska fördelar för företaget i framtiden. 

 

2. Resursen skall kontrolleras av företaget. 

 

3. Resursen skall ha uppkommit som en följd av inträffade händelser.42 

 

Materiella anläggningstillgångar är tillgångar som är fysiska samt att de är avsedda att 

stadigvarande nyttjas i verksamheten.43
 

 

3.3.2 Immateriella tillgångar 

Immateriella tillgångar är ett begrepp som blivit allt vanligare och fått större betydelse för 

företags ekonomiska situation. Utvecklingen i samhället sker mot en mer tjänsteinriktad och 

kunskapsintensiv produktion.44  

 

Nyttjandeperioden för immateriella tillgångar kan vara begränsad eller obegränsad men 

sträcker sig i normalfallet inte längre än 20 år som idag ses som en maximal gräns.45 Värdet 

av den immateriella tillgången bör omprövas varje år och får inte värderas upp utan endast 

ner.46 

 

Idag satsas mer kapital på de immateriella tillgångarna jämfört med de materiella. Exempel på 

immateriella tillgångar är goodwill, forskning och utveckling, varumärken, reklam och 

utbildning. Eftersom immateriella tillgångar inte är monetära tillgångar behandlas de inte på 

samma sätt som de materiella. Principiellt borde de göra det förutsatt att de uppfyller 

definitionen för en tillgång. De som förespråkar att immateriella tillgångar ska kunna 

aktiveras i balansräkningen påstår att det finns tillförlitliga metoder för att räkna fram den 

framtida avkastningen av olika investeringar. Däremot påstår kritikerna att detta är en 

subjektiv bedömning vilket innebär att man inte får jämförbarhet mellan företagen. Dessutom 

anser kritikerna att de materiella tillgångarna har alternativa användningsområden samt att de 

har ett utförsäljningspris. De immateriella tillgångarna har inget utförsäljningspris eftersom de 
                                                
42 Smith, 2006, s.95 

43 FAR SRS Del 1, 2008, BFNAR 2001:3 s.718 

44 Smith, 2006, s.200 
45 IAS 38 p.91 

46
www.aktiespararna.se 2008-12-19 kl. 11:35 
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är bundna till just det företaget samt att de bidrar till intäkter endast tillsammans med de 

materiella tillgångarna. Genom denna diskussion om de immateriella tillgångarna ska kunna 

aktiveras eller inte har IAS 38 vuxit fram. Dock är det fortfarande inte tillåtet att aktivera 

vissa egenupparbetade immateriella tillgångar, såsom varumärken.47 

 

Att försöka redovisa de immateriella tillgångarna i externredovisningen är något företagen 

försöker med. Detta eftersom många företag har ett stort värde i de immateriella 

tillgångarna som exempelvis kan bestå av human- och strukturkapital. Det här 

redovisningsproblemet kommer i framtiden kunna angripas på flera sätt. Dessutom skulle det 

kunna öka den externa redovisningens värderingsrelevans.48 

 

3.3.2.1 IAS 38 

Enligt IAS 38 definieras en immateriell tillgång som ”en identifierbar icke-monetär tillgång 

utan fysisk form”. För att kunna definieras som en immateriell tillgång krävs att vissa 

erkännandekriterier uppfylls: 

 

En immateriell anläggningstillgång skall redovisas i balansräkningen endast om 

a) det är troligt att de förväntade framtida ekonomiska fördelar som kan hänföras till 

tillgången kommer att tillfalla företaget, och 

b) tillgångens anskaffningsvärde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.49 

 

3.3.2.2 RR 15 

I Redovisningsrådets (RR) rekommendation om immateriella anläggningstillgångar definieras 

dessa som identifierbara, icke-monetära och utan fysisk substans. De innehas för att nyttjas i 

produktionen eller för att tillhandahålla varor eller tjänster, för uthyrning till andra eller i 

administrativt syfte.50 

 

3.3.3 Varumärken 

Ett varumärke är ett kännetecken som används för att urskilja sina egna varor och tjänster från 

andra företags varor och tjänster. Ett varumärke består oftast av en grafisk symbol eller ett ord 

                                                
47 Andersson et al, 2003, s.234f 

48 Gröjer, 2002, s.154 

49 IAS 38 p.8 

50 FAR SRS Del 1, 2008, RR 15, s.1147 
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men kan även vara en varas förpackning som är unik och på så vis utgör varumärket för 

varan. Utöver detta kan även ljud och melodier registreras som ett varumärke men det 

viktigaste är att varan utmärker sig på något vis. Det ska framgå vad som är speciellt med 

den.51 

 

”Ett varumärke förmedlar ett budskap för en produkt eller en viss tjänst och har 

framförallt påverkan på en slutkonsuments beteende i en köpsituation. En 

företagsidentitet förmedlar ett budskap mellan säljare och köpare i andra köpsituationer, 

t ex vid rekrytering av medarbetare, där medarbetaren är säljare av viss kompetens och 

arbetsgivaren köpare av denna kompetens, eller i relation mellan arbetsgivare och 

arbetstagare, där arbetsgivaren är köpare av och arbetstagaren säljare av kompetens.”52 

 

Många förväxlar varumärken och företagsidentitet eftersom det varken går att ta på dem, se 

dem eller registrera dem. Däremot kan ett kännetecken registreras för dem. Även ett 

kännetecken kan vara flera olika saker. Det kan t.ex. vara ett namn, ett figurmärke eller en 

symbol.  För många konsumenter är det associationer kring just varumärken som är den 

avgörande faktorn beroende på vilken produkt de ska köpa när de står med två alternativ. 

Därför hör marknadsföringen ihop med varumärket eftersom det måste marknadsföra 

produkterna och deras budskap för att konsumenter ska köpa av just dem.53 

 

Varumärken är mycket omdiskuterade när det kommer till immateriella tillgångar. 

Varumärken som upparbetats internt skall enligt IAS 38 inte tas upp som en tillgång i 

balansräkningen. Detta motiveras genom att utgifterna för upparbetningen av varumärket är 

svåra att skilja från andra utgifter i företaget. Anskaffningsvärdet kan i och med detta inte 

bestämmas på ett trovärdigt sätt.54 

 

Skillnaden mellan det bokförda värdet och marknadsvärdet kan vara avsevärt stort. Detta 

p.g.a. att balansräkningen inte visar de tillgångar som utgör dessa värden. De osynliga 

värdeskapande tillgångarna kan hänföras till bl.a. varumärken, företagsidentiteter och patent.55 

                                                
51 www.prv.se 2008-12-19 kl.11:37 

52 Treffner, Gajland, 2001, s.25f 

53 Ibid, s.26ff 

54 Smith, 2006, s.204 

55 Treffner, Gajland, 2001, s.20 
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Som med alla andra investeringar är det även vid varumärken viktigt att skapa ett värde och 

beräkna vilket alternativ som ger högst avkastning och minst förväntad risk. För att tala om ett 

varumärke och företagsidentitet ska bidra med ett värde, måste det generera ett högre värde än 

vad som hade uppstått om man inte hade haft ett varumärke. När ett företag kan ta ut ett högre 

pris för en produkt kallas det för prispremie och när ett företag kan sälja produkten i större 

volymer talas det om volympremie. Företag kan uppfylla både pris- och volympremie. Att 

företag med hjälp av sitt starka varumärke kan ta ut ett högre pris och sälja större volymer än 

ett annat företag, med ett svagare varumärke, beror på att det första företaget med ett starkare 

varumärke har skapat en trogen kundkrets. Där är kunderna beredda att betala mer samt åka 

längre för att köpa deras produkt.56 

 

3.3.3.1  Varför varumärkets värde är viktigt 

De senaste åren har de immateriella tillgångarna blivit allt viktigare för företag som verkar i 

en mängd olika branscher. En central del av immateriella tillgångar har blivit varumärken. I 

en värld präglad av hård konkurrens krävs ofta starka varumärken för att överleva.  

Världsekonomin har under senare delen av 1900-talet präglats av att skillnaden mellan varor 

och tjänster suddats ut mer och mer. Varumärken har därför blivit essentiella för att ibland 

kunna förstå skillnaden mellan allt fler liknande produkter. En följd av varumärkenas ökade 

betydelse är att det har blivit allt viktigare att hitta tillförlitliga metoder för värdering av 

dessa.57 

 

3.4 Värderingsansatser 

Det finns idag tre olika ansatser inom varumärkesvärdering vid företagsöverlåtelser. Dessa 

utgörs av den marknadsbaserade, inkomstbaserade (avkastningsbaserade) samt den 

kostnadsbaserade värderingsansatsen.  Inom dessa synsätt finns sedan ett antal metoder som 

används för att beräkna värdet på varumärket. Normalt utgår man i första hand från den 

marknadsbaserade ansatsen. Om den inte går att tillämpa använder man sig av 

inkomstansatsen och till sist den kostnadsbaserade ansatsen för de fall de förstnämnda 

ansatserna inte går att använda.58 

 

                                                
56 Treffner, Gajland, 2001, s.37f 

57 Haigh, 2007, s.18f 

58 FAR SRS Del 1, 2008, RedU 7, s.1673 
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3.4.1 Marknadsbaserad ansats 

Metoderna i en marknadsbaserad värderingsansats grundar sig på jämförelser mellan redan 

konstaterade och realiserade transaktioner på marknaden. Detta görs för att få en uppfattning 

om vad varumärket kan vara värt eftersom det inte finns en marknad för varumärket förrän det 

säljs. Eftersom det inte finns en fungerande marknad för immateriella tillgångar är det 

dessutom svårt att tillförlitligt använda sig av dessa metoder. För få intressenter kan vara 

inblandade för att värdet ska bli rättvisande, eller så kan det vara svårt att bestämma ett värde 

på ett varumärke då det sällan finns två jämförbara varumärken till salu vid samma tidpunkt.59 

 

Trots detta är metoden inte helt oanvändbar. Det är en metod som för många intuitivt är lätt 

att förstå. Finns det en tillräckligt aktiv marknad, där informationen från överlåtelser av 

liknande varumärken är offentlig, finns det stora möjligheter för metoden att användas. Det 

krävs dock att punkten för överlåtelsen ligger rätt i tiden. Exempelvis kan marknaden och 

penningvärdet förändras hastigt.60 

 

3.4.2 Inkomstbaserad ansats 

Den inkomstbaserade värderingsansatsen innefattar ett antal värderingsmetoder. Metoderna 

bygger alla på det diskonterade nuvärdet av framtida kassaflöden som skapas av en 

immateriell tillgång såsom ett varumärke. En vanligt förekommande metod av dessa är 

Royaltykassaflödesmetoden (”relief from royalty”).61 

 

En utav metoderna i den inkomstbaserade ansatsen bygger på att det finns ett värde i 

varumärket där företaget kan ta ut ett högre pris och sälja större volymer.62 

 

Om man kommer fram till att ett högre pris kan tas ut på sin produkt jämfört med någon 

annan innebär det att man har förutsättning för att varumärket ger en prispremie. Bara för att 

ett högre pris kan tas ut än något annat företag, tack vare ett varumärke, innebär inte det att 

man har en merintäkt i det. Kostnaden för att sälja till ett högre pris kan vara orsaken och om 

kostnaden är lika stor som intäkten har man inte fått ut något av sitt varumärke. Det är just 

kostnaden som är lite svårare att bestämma per produkt och varumärke eftersom kostnaderna 

                                                
59 Treffner, Gajland, 2001, s.114f 

60 Smith, 1997, s.19f 

61 FAR SRS Del 1, 2008, RedU 7, s.1673 

62 Treffner, Gajland, 2001, s.114f 
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ofta är utspridda på flera varumärken samt att kostnaden består av flera olika kostnader. Dessa 

måste beräknas så att varje enhet bär sin egen kostnad som sedan kan jämföras med andra 

företag. Utöver detta kan inte heller varumärket bära skulden för att ett företag är ineffektivt i 

tillverkningen eller vice versa. Sammantaget innebär detta att det är viktigt att se relationen 

mellan priset och de olika kostnadsdelarna för att om möjligt se om det finns en prispremie.63 

 

När det konstaterats att det finns ett merkassaflöde är nästa steg att kunna identifiera dess 

olika delar och se hur stor del varumärket bär. Eftersom slutkonsumenten kommer i kontakt 

med varumärket och det ofta avgör köpet, innebär det att man hos köparen måste identifieras. 

Det viktiga är att se hur stort mervärde som skapades av varumärket. Andra faktorer kan 

också vara avgörande för köparen, såsom design eller teknisk funktion vilket gör att säljaren 

kan ta ut det högre priset. När det mervärde som kunde hänföras till varumärket väl har 

beräknats ska detta diskonteras till nuvärde med ett riskavvägt avkastningskrav.64 

 

Som med prispremier är det även med volympremier. Det måste identifieras hur mycket större 

volym som sålts med hjälp av sitt varumärke. Det viktiga vid volympremier är att bestämma 

sin marknadsandel och inte ta med den volym som sker med nischprodukter. Marknaden kan 

begränsas om man exempelvis undersöker varumärken som bara säljs i vissa butikskedjor. Att 

säga att allt som överstiger en volym om företagen inte hade varumärken bara berodde på 

själva varumärket är lite svårt. Exempelvis kan försäljningsvolymen vara ett resultat av ett 

starkt distributionsnät. Exempel på företag som byggt upp sina varumärken under längre tid 

kan vara McDonald’s, IKEA, Hennes & Mauritz och deras volym kan hänföras till 

varumärket. Det kan också vara så att någon varit ensam på marknaden och inte haft någon 

riktigt konkurrens och därför kunnat sälja till stor volym. Detta kan också ske vid 

marknadsmonopol. Exempel på detta är svenska Posten som tidigare varit ägda av staten. De 

hade inte heller inte någon konkurrens. Idag har det kommit fler företag som konkurrerar med 

Posten.65 

 

 

 

                                                
63 Treffner, Gajland, 2001, s.116ff 

64 Ibid, s.118 

65 Ibid, s.120ff 
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3.4.3 Kostnadsbaserad ansats 

Den kostnadsbaserade värderingsansatsen innefattar två metoder. I den ena beräknas vad den 

faktiska kostnaden har blivit för att utveckla eller ta fram tillgången, i det skick som den 

befinner sig i dagsläget. Denna metod kallas för anskaffningskostnadsmetoden. Den andra 

metoden bygger på att man tar reda på vad det skulle kosta att återanskaffa tillgången i samma 

skick som den befinner sig i idag och den kallas för återanskaffningsmetoden.66 

 

Det finns vissa svårigheter med dessa metoder. Exempelvis är det besvärligt att ta fram 

underlag för anskaffningsmetoden. Detta eftersom det är svårt att räkna på hur mycket ett 

företag har lagt ner på marknadsföring för ett varumärke när det har existerat i 100 år. Alltså 

blir det omöjligt att ge ett tillförlitligt värde. Dessutom måste det tas hänsyn till att pengarnas 

värde har förändrats under dessa 100 år vilket gör det ännu svårare. Återanskaffningsmetoden 

har inga svårigheter med att ta fram underlag eftersom det där tas hänsyn till nuvärdet. Men 

återanskaffningsmetoden har andra brister och det är att man har svårt att ta hänsyn till 

tidsfaktorn. Detta innebär att man lätt kan beräkna marknadsföringens insats idag men det är 

mycket svårare att beräkna om den ska ha samma verkan som en kampanj som genomfördes 

för exempelvis 20 år sedan. En annan nackdel med de båda kostnadsbaserade metoderna är att 

anskaffningskostnaden inte brukar stämma med värdet. Om värdet ska stämma överens med 

anskaffningskostnaden eller återanskaffningen måste det investerade kapitalet ge en normal 

riskavvägd avkastning i all framtid, men detta uppfylls sällan. Med tanke på de svårigheter 

som berörts inom de kostnadsbaserade värderingsmetoderna kommer de inte ofta till 

användning förutom då det gäller tillgångar som inte existerat länge och där det framtida 

kassaflödet inte kan bedömas på ett tillförlitligt sätt.67 

 

3.5 Standardiseringsarbete för ny värderingsstandard SIS/TK 509 

En global värderingsstandard för varumärken är under utveckling och skall om allt går enligt 

planerna vara i bruk 2010.68 Med tanke på att företagen satsar stora pengar på sina 

varumärken och många olika metoder används för att värdera ett varumärke har företagen 

olika syn på värderingen. Därför pågår det ett globalt arbete med att ta fram en ny standard för 

värdering av varumärken. Det svenska standardiseringsinstitutet (SIS) har tillsatt en kommitté 

                                                
66 Treffner, Gajland, 2001, s.112 

67 Ibid, s.113 

68 www.resume.se 2009-01-06 kl.12:59 
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med experter för att hjälpa till med att skapa en ny standard för värdering av varumärken. De 

svenska experterna ska bidra med sina kunskaper inom området och tillvarata svenska 

intressen.69 

 

Syftet med den nya standarden för värdering av varumärken är att generera gemensamma 

ramar och rekommendationer för värdering av varumärken. Dessutom vill man att den nya 

standarden ska bidra till att resultatet av en värdering ska bli mer transparent. Förslaget är att 

standarden ska vara klar för remiss våren 2009. Företag som medverkar i denna kommitté och 

arbetar för en ny standard är bland annat Vattenfall, Volvo, Grant Thornton och PWC.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
69 www.sis.se 2008-12-19 kl. 11:39 

70 Ibid, 2008-12-19 kl. 11:45 
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4. Empiri 

 

I det fjärde kapitlet presenterar vi resultatet från den kvalitativa undersökningen. Detta sker i 

form av fyra sammanställda semistrukturerade intervjuer. Frågeformulären till respektive 

respondent återfinns i bilaga 1-4. 

 

Här återfinns sammanställningen av fyra intervjuer. Den första är med en auktoriserad revisor, 

Claes Petterson på KPMG. Därefter intervjuade vi Henning Törner som är projektledare för 

en kommitté som arbetar för en ny internationell standardisering inom varumärkesvärdering. 

Den tredje intervjun är med Sven Ekholm som även han är auktoriserad revisor och arbetar på 

Grant Thornton. Till sist återfinns sammanställningen av intervjun med Jan Treffner. Treffner 

är en renommerad person inom varumärken och är utbildad finansanalytiker genom 

Handelshögskolan i Stockholm. 

 

4.1 Intervju med Claes Petterson, KPMG 

Claes Petterson är auktoriserad revisor och arbetar sedan 1984 på KPMG. I grund och botten 

har han en ekonomiexamen från Handelshögskolan i Göteborg. Han jobbar främst med 

revision samt konsultation kring detta med både små och stora företag i olika branscher. 

Respondenten arbetar även med olika värderingsfrågor.  

 

Claes Petterson har många gånger haft kunder där det diskuterats immateriella tillgångar och 

olika värderingsfrågor. Han påpekar samtidigt att värderingsfrågor har ett visst mått av 

subjektivt tyckande. Värdering av immateriella tillgångar rent allmänt kan innebära värdering 

av en mängd olika saker som kan beröra bland annat fastigheter, affärslägen och hyresrätter. 

Varumärkesvärdering förekommer enligt respondenten inte särskilt frekvent i jämförelse med 

andra värderingsfrågor. Varumärkets värde aktiveras heller inte normalt i företagets 

balansräkning om det upparbetats inom företaget. Varumärket består av egenutvecklade 

värden och dessa etableras under en lång tidsperiod. Värdet uppstår först då man vill sälja 

företaget eller varumärket och först då ses hur stort mervärdet av detta är. Detta mervärde 

visar sig i det pris som överstiger värdet av eget kapital i balansräkningen vid försäljningen. 

 



 

 24

Respondenten poängterar att det gäller att dela upp goodwill vid ett förvärv i dess olika delar 

såsom kundrelationer, produktionsteknik, leverantörskontakter, personalkader och kunnig 

personal. Det problematiska är att identifiera de olika delarna. 

 

Årsredovisningslagen säger att goodwill skrivs av. I och med detta kan heller inte varumärket 

finnas kvar som en tillgång i balansräkningen då det är utrangerat eller om dess produkter ej 

produceras längre. Större bolag och noterade bolag använder sig av IFRS-reglerna och där 

sägs att goodwillen inte skrivs av utan att den ligger kvar som en evig post. Årligen omprövas 

värdet för en eventuell omvärdering. Internationellt kallas detta för Impairment test.  

 

Goodwill vid förvärv delas upp i olika typer av tillgångar och sedan skrivs dessa av. 

Uppdelningen av goodwill är en process som kallas för Purchase Price Allocation (PPA). 

Förvärvspriset fördelas då på olika typer av tillgångar, där varumärket är en del. För att kunna 

bryta ner goodwillen i dess olika poster och slutligen identifiera ett varumärke hamnar man i 

svåra frågor där det blir svårt att avgöra hur stor del varumärket utgör av goodwillen. I 

praktiken är det vanligast att göra en värdering vid ett förvärv. Varumärkesvärdering uppstår 

som sagt när förvärvspriset överstiger nettotillgångarna i det förvärvade företagets 

balansräkning.  

 

Petterson framhäver även att varumärkets värde är en bedömningsfråga. Varumärkets värde 

måste vårdas och underhållas för att kunna leva vidare. Det krävs att det satsas, bevakas och 

vårdas. Värdet behöver inte vara för alltid. 

 

Det är svårt att värdera när någon inte har betalt för något, förklarar Claes. Värdet 

framkommer först den dag en eventuell försäljning sker på den externa marknaden. 

Varumärket kan marknadsvärderas genom hjälp av experter på området. Claes förtydligar 

vidare att man inte lägger till värdet av upparbetade varumärken i balansräkningen. 

 

Ett varumärke är en immateriell tillgång. Goodwillen som uppstår vid företagsförvärv är inte 

en immateriell tillgång utan en restpost. En immateriell tillgång måste vara identifierbar. Ett 

varumärke är ofta identifierbart. Problemet är hur stor del varumärket består av. Vid projekt 

som sker under en lång tid, såsom forsknings- och utvecklingsprojekt kan det finnas fall där 

utvecklingskostnaderna för ett projekt aktiveras som en tillgång. Men oftast och i de flesta fall 

är det så att varumärken är upparbetade under väldigt lång tid. Det finns vanligen inte klart 
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avgränsade kostnader för ett projekt. Projektet rullar för det mesta på som en naturlig process 

och sen är produkten eller varumärket helt plötsligt färdig. Det tillhör för övrigt inte god 

redovisningssed att ta upp kostnaderna för ett projekt som en varumärkestillgång i 

balansräkningen.  

 

Övervärdet vid ett företagsförvärv representerar ofta ett starkt varumärke, en bra 

produktionsenhet, stabil personal och så vidare. Hur mycket av dessa värden som utgör 

varumärket är det problematiska. Varumärket kan ju vara det absolut starkaste men det kan 

även vara någonting annat. 

 

Claes menar att det främst är en förhandling mellan köpare och säljare vid ett förvärv men att 

även de som är insatta i branschen kan ha en uppfattning om varumärkets livslängd och dess 

värde. KPMG har en Corporate Finance-avdelning som arbetar med frågor kring förvärv samt 

försäljningar. De kan undersöka marknaden när någon vill sälja sitt bolag och hjälper till att ta 

fram en värderingsmodell. Men även då kan man komma fram till olika värden och till slut 

brukar det bli en förhandlingsfråga. Claes menar att en metod kan vara att undersöka hur 

mycket ett företag omsätter och vilken vinst varje produkt ger för att på så sätt kunna få en 

uppfattning om framtiden och varumärkets värde. Men ett varumärke brukar inte existera för 

evigt, allt har sin livslängd.  

 

Många faktorer påverkar värderingen och där även subjektivt tyckande. Finansiella basfakta 

såsom omsättning, hur länge företaget levt och så vidare måste dock utgås ifrån. 

Marknadsvärdet är när två parter kommit överens om ett pris och köparen är beredd att betala 

det pris som säljaren kräver.  

 

Varumärket kan även över/under värderas. Claes ger ett exempel på hur varumärket Kodak 

har förändrats p.g.a. att ny teknologi har kommit. Han menar att en sådan faktor kan ändra 

värdet på varumärket markant på bara några år. Felbedömningar som är svåra att gardera sig 

mot kan göras vid en sådan situation. Stora företag bygger även sina varumärken genom att ta 

marknadsandelar såsom exempelvis ICA.  

   

I balansräkningen tas inte egenutvecklade varumärken upp, men om man har ett starkt 

varumärke kan andra varumärken letas upp som skulle stärka det egna ännu mer. Ett 

varumärke köpes då för att bli starkare och då kan det tas upp i balansräkningen eftersom det 
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faktiskt betalats för. Att man inte tar upp egenutvecklade varumärken är för att kostnaden för 

företaget är okänd. Värdet har bara ackumulerats och plötsligen är det värt något. 

 

Goodwill skrivs oftast av linjärt och inte på längre tid än 20 år, helst snabbare. Det är inte 

vanligt att varumärken lever i 20 år men det finns undantag. Varumärkesvärdering är luddigt 

och otydligt och därav blir det svårt.  

 

Det kan förekomma tvister vid varumärkesvärdering då inget förvärv sker. Exempelvis kan 

det i ett företag finnas två delägare och en vill ta sig ur. Då blir frågan hur mycket deras 

varumärke är värt och vad ska han få för det. I denna situation kommer varumärkesexperter in 

och hjälper till. Ofta är köpare och säljare i samma bransch och då behövs ingen expert utan 

parterna sköter det själva. 

 
 

4.2 Intervju med Henning Törner, SIS 

Henning Törner arbetar sedan två år på det Svenska Standardiseringsinstitutet. Han är 

verksam som projektledare för en svensk kommitté som arbetar för en ny standard inom 

varumärkesvärdering. Henning framhäver att det blir allt vanligare med liknande typer av 

tjänster inom standardiseringar. Respondenten är utbildad marknadsförare och därför väl 

insatt inom ämnesområdet varumärken. Han har även lärt sig mycket under det här 

standardiseringsprojektets gång. Törner har den uppfattningen att värdering av varumärken 

inte bara är något som tillhör förvärv och sammangåenden av företag, utan är minst lika 

viktigt i andra sammanhang, även om dessa har ökat markant. Varumärket har blivit ett utav 

många företags absolut största tillgångar och därför är det essentiellt att ha en uppfattning om 

värdet av det. Det kan även vara viktigt vid olika typer av tvister såsom vid 

varumärkesintrång etcetera. Många deltagare i kommittén arbetar med just sådana frågor. 

 

Det finns tre klassiska användningsområden för värdering av varumärken; företagsförvärv, 

tvister och till sist vid kapitalanskaffningar såsom vid nyemissioner. Ett ytterligare 

användningsområde som respondenten anser bli allt mer populärt är inom företagsledning och 

management, alltså när det gäller utvärdering av det som görs. Vid årets slut ska det även 

kunna ses om varumärkets värde har förändrats. Det är något som måste räknas med om man 

ser till helheten. Henning drar en parallell till att man idag kanske inventerar lagret och tittar 

på ”hur många pennor man har” men ignorerar värdet av sitt varumärke. 
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Det är inte möjligt att ta upp värdet av sitt varumärke i balansräkningen men det har stor 

betydelse på många andra sätt. Internt inom företaget är det till stor nytta, till exempel som 

beslutsunderlag, vid utvärdering av marknadsföringsinsatser och vid reklamkampanjer. På 

detta sätt ger det viktig information även om värdet inte syns i balansräkningen. Det finns 

även ett stort antal intressenter för denna typ av information och inte bara kunder, som man 

kanske tror. Anställda kan t.ex. vilja arbeta på ett företag med ett stort varumärke. Det blir på 

det sättet billigare att anställa samtidigt som det är färre personer som slutar. Inköpsmässigt 

kan det även vara viktigt då det gäller att förhandla om priser med leverantörer. Politiskt kan 

det också vara av stor vikt att ha ett starkt varumärke då det kan vara lättare att få igenom 

politiska beslut. Exempelvis är detta jätteviktigt inom energibranschen. Sammanfattningsvis 

kan det vara mycket viktigt att värdera varumärket även om det inte är till försäljning. 

 

Företagen behöver inte ta hjälp av extern expertis vid värderingen, denna kunskap kan redan 

finnas inom företag. Vid företagsförvärv kan köparna ha olika syften med förvärvet. Medan 

en köpare bara är ute efter inventarierna och inte bryr sig om varumärket kanske den andra 

köparen bara vill åt just varumärket. Detta betyder att det företag eller varumärke som ska 

säljas kan ha helt olika värden för olika köpare och därmed kan delen av kostnaden för dem 

skilja sig åt. 

 

Problematiken som Henning stött på när han pratat med exempelvis Volvo och Vattenfall är 

att de anser att varje gång de köper en värderingstjänst för varumärken får de olika svar 

beroende på vem de frågar, vilket gör att de inte kan lita på någon av dem. Följaktligen köper 

de därför inga värderingstjänster. Om ett företag köper en värderingstjänst av en konsult 

måste de även i framtiden köpa av samma konsult annars är risken stor att de får helt olika 

värden som inte är jämförbara över åren och då ger tjänsten ingen nytta. Den nya standarden 

kommer att göra att värderingen över tiden blir konsekvent och skapar jämförbara resultat. 

Detta medför att fler kommer att kunna köpa och dra nytta av varumärkesvärderingar. 

Henning framhåller att den största problematiken idag med värderingar av varumärken är att 

de inte är jämförbara från ett år till ett annat. Man kommer fram till olika värden på 

varumärket beroende på vilket tillvägagångssätt som används. En del använder sig av 

varumärkeslistor och rankinglistor medan andra gör mer djupgående analyser. Henning 

påpekar att värdena som tas fram inte är tillräckligt tydliga utan blir hemliga. 
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Eftersom det idag inte finns en samstämmig och vedertagen metod är standardens syfte att i 

slutändan kunna hitta en metod. Med den nya metoden ska det presenteras vad som har gjorts 

och vad som tagits hänsyn till vid värderingen. På så sätt kommer man att veta vilka faktorer 

det är man ska påverka för att stärka varumärket. 

 

Problemet med varumärkesvärdering finns inte bara i Sverige utan detta är ett globalt 

problem. Syftet med standardiseringen är att värderingen av varumärken ska bli tydligare, inte 

att det bara ska bestämmas hur man ska göra. Standarden behöver inte användas eftersom det 

inte är någon lag men det kan bli krav på de större företagen i framtiden att följa standarden. 

Standarden ska förhoppningsvis börja gälla från 2010.  

 

Intressenterna från företag som deltar i standardiseringen är främst varumärkesansvariga från 

Vasakronan, Vattenfall och Volvo. De ser det som väldigt problematisk idag och vill få en 

tydligare struktur på värderingen och se vilka faktorer som påverkar värdet. Andra 

intressenter är de större revisionsbyråerna, bland annat PWC och Grant Thornton. 

Handelshögskolan i Stockholm är också med i detta projekt och det finns en hel del 

varumärkeskonsulter och jurister med. Henning framhäver att varumärkesvärdering blir en 

alltmer strategisk fråga och inte längre bara en marknadsavdelningsfråga vilket gör att högsta 

ledningen blir mer involverad. 

 

Standardiseringsprojektet är globalt och Sverige har varit mycket aktiva under denna standard 

eftersom vi ligger i framkant inom varumärkesvärdering. Respondenten framhäver att 

standarden kommer att innehålla även kundlojalitet, legalt skydd och registrering vilket 

dagens standarder inte innehåller.  

   

Det finns inget marknadspris för varumärket om det inte är till försäljning. Men om det finns 

en marknad är marknadsvärdet en bra indikator. Annars kan undersökas om andra varumärken 

köpts eller sålts under en viss period och se hur dessa värden har räknats fram. Det finns tre 

synsätt; Market approach, Income approach och Cost approach. Income approach visar vilket 

extra värde varumärket ger. Detta kan innebära tre saker. Dels att det ger högre intäkter än 

vad andra svagare varumärken ger (företaget kan ta mer betalt eller sälja mer). Dels att de kan 

få lägre kostnader (företaget kan köpa in billigare) samt att de därmed tar en mindre risk. Med 

ett starkt varumärke kan försäljning under kommande år lättare förutses. Vid värdering av 

varumärken ska man använda sig av marknadspriset först om detta är möjligt. Annars ska 
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inkomstmetoden väljas och om den inte är möjlig ska kostnadsmetoden användas. Det kan 

tyckas att marknadspriset är det verkliga värdet men det svåra är att få fram just det med tanke 

på att olika köpare ser företaget på olika sätt. Den ene kanske vill åt inventarierna medan den 

andre ser varumärket som det främsta värdet i företaget.  

 

Henning sammanfattar med att varumärken har blivit allt viktigare och det är en stor andel av 

ett företags värde. Det går inte att bara strunta i varumärket, det är ofta värt mycket mer än 

vad man har på lagret. I framtiden kommer förmodligen värdet att ingå i balansräkningen. 

 

4.3 Intervju med Sven Ekholm, Grant Thornton 

Sven Ekholm är auktoriserad revisor och redovisningskonsult och sedan drygt två år tillbaka 

anställd på Grant Thornton. Innan Sven kom till Grant Thornton hade han en egen 

revisionsbyrå som han drev i 32 år. Han arbetar främst med revision åt mindre ägarledda 

företag men hjälper även till med rådgivning.  

 

Respondenten framhäver att det oftast är de större företagen som har varumärken inpräntande. 

Det framkommer samtidigt att det är allmänt svårt att värdera immateriella tillgångar eftersom 

det är svårt att sätta ett värde på dem. Hur vet man exempelvis hur mycket kundrelationerna är 

värda? De har ju av allt att döma ett värde. Ett starkt varumärke bidrar även till att ett företag 

kan ha bättre lönsamhet än ett företag som har ett svagare varumärke. Detta på grund av att 

med ett starkt varumärke kan exempelvis bättre inköpspriser förhandlas fram och dessutom 

produkterna säljas till ett högre pris. Om ett företag har bra lönsamhet kan alltså detta bero på 

ett starkt varumärke. 

 

På mindre företag genomförs oftast inte värdering av varumärket om det inte ska säljas. Vid 

försäljningen finns det egentligen bara ett sätt och bestämma priset och det är vad köparen på 

marknaden verkligen är villig att betala för det. Genom att räkna med olika metoder fås ofta 

olika värden fram, detta beroende på att många faktorer spelar in. Det är dessutom svårt att 

mäta värdet när framtiden är oviss. Det som kan göras för att få en uppfattning om värdet av 

varumärket är att se hur stora kostnader som lagts ner på det. 

   

Ett annat exempel är att vissa reklambyråer får betalt baserat på vad reklamen ger för 

avkastning. Detta är sannolikt inte särskilt vanligt lokalt utan gäller mer vid stora kampanjer. 

Varumärken som upparbetats internt kan inte tas upp i balansräkningen då detta inte är tillåtet 
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enligt lag. Följaktligen värderas varumärket endast vid förvärv. Respondenten framför att han 

genom åren intagit ett försiktigt förhållningssätt när det gäller värderingsfrågor.  

 

Varumärkens värde kan även ha stor betydelse vid kompanjonavtal då en part vill lämna 

företaget. Då måste det avgöras hur stor del den utträdande parten skall köpas ut för. Alltså 

vad den personen får av ett eventuellt mervärde – som exempelvis kan bestå av ett varumärke. 

Det kan även vara så att värdet blir lägre då en part lämnar företaget eftersom denne kanske 

haft många värdefulla kundrelationer som har tillfört ett stort värde för företaget. Dessa 

kanske gås miste om då parten lämnar företaget. 

 

Enligt respondenten behöver inte goodwillen skilja sig ifrån varumärket utan det är i princip 

samma sak. Varumärket är en symbol för företaget som skapar ett mervärde som kan dras 

fördelar av. Exempelvis kan ett företag med ett starkt varumärke sälja sina produkter till ett 

högre pris. Ett varumärke är inget värt om företaget är misskött. Varumärken måste vårdas 

och underhållas. Även vid tillfällen då namn på företag ändras tappas det man byggt upp till 

viss mån. Vad är företaget värt utan det tidigare namnet?  

 

Ekholm påpekar att det är svårt att se att det finns ett värde om man inte kan få ut något av 

det. Om ett värde ska finansieras måste det finnas en avkastning. Det måste ses vad som kan 

fås ut av sitt namn eller sin symbol. 

 

4.4 Intervju med Jan Treffner, PWC 

Jan Treffner är en mycket omnämnd person när det gäller värderingsfrågor av varumärken 

och andra immaterialrätter. Han har i över trettio år arbetat inom PricewaterhouseCoopers och 

är sedan 1988 partner med organisationen. I grund och botten har han en 

civilekonomutbildning. Han har dessutom även läst till auktoriserad finansanalytiker på 

Handelshögskolan i Stockholm. Dagligen arbetar Treffner med värderingsfrågor och han har 

ansvarat för värderingen av ett antal stora företags varumärken och andra immaterialrätter. 

Företag som Hasselblad, Kronfågel, Scan, AMF Pension och SPP finns på hans meritlista.  

 

Treffner är ordförande i den svenska kommittén som arbetar för en ny global 

varumärkesstandard (SIS/TK 509). Där bidrar han med de erfarenheter och kunskaper han 

skaffat sig under åren. Respondenten har uppfattningen att man började värdera varumärken 
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så sent som i slutet av 1980-talet. Det har sedan dess skett mer och mer frekvent men är 

fortfarande inte så vanligt som Jan hoppas på.  

 

Varumärkesvärderingar används huvudsakligen för att utvärdera strategier såsom att utvärdera 

effekten av olika strategier på varumärkesvärden. Det används vidare för att ta upp 

köpeskillingen vid företagsöverlåtelser, vid licensieringar och allt för lite, egentligen, för 

styrning av verksamheten.  

 

Varumärkesvärderingar tillför enligt respondenten ett stort värde fastän man i dagsläget inte 

får ta upp dessa i balansräkningen. ”Hur ska man annars exempelvis kunna utvärdera effekten 

utav marknadsinvesteringar?” Treffner drar en parallell till aktievärden. ”Det är precis som 

vilken värdering som helst. Om du investerar i en aktie så är det att du får den och den 

avkastningen när du säljer den.” Att ha varumärken fast inte sälja dem är viktiga situationer 

vid varumärkesvärdering. Coca Cola och Kodak har funnits i över 100 år. Vad dessa företag 

får för avkastning på gjorda marknadsinvesteringar under ett gånget år är omöjligt att säga om 

man inte värderar varumärkena.  

 

Värderingar kan visa vilka dolda värden som faktiskt finns i företaget och ge bland annat 

analytiker nyttig information. Detta är bättre information än vad som annars finns att tillgå då 

man inte gör en värdering. När förvärv sker i dagsläget delar man upp goodwillposten i olika 

delar för att den ska ge bättre information. Fokuset på värdet ligger mest vid överlåtelsen och 

ägnas inget större intresse senare utan mestadels vid förvärvstillfället. Det vore bättre om 

värdet omprövades varje år.  

   

Treffner är övertygad om att man i framtiden kommer att kunna aktivera värdet av 

egenupparbetade varumärken. I och med att immateriella tillgångar spelar en så stor roll för 

värdeskapande i företag är det omöjligt att bortse ifrån. Han tror dock att det dröjer ett tag 

innan det sker.  

 

I genomsnitt värderas företag fyra till fem gånger högre än det bokförda värdet av eget 

kapital. Vissa branscher har ett genomsnitt på upp till nio gånger av detta värde. Detta på 

grund av att det finns ett stort mervärde i företagen. Närmare 80-90 % av värdet hänförs till 

immateriella tillgångar och detta framgår inte av balansräkningen. Fram till mitten av 1980-

talet värderades företagen i princip till sina substansvärden, d.v.s. det bokförda värdet av eget 
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kapital. Treffner gör en jämförelse med om man bara skulle bokföra fakturor som börjar på A, 

B, C och D men strunta i resten. Helheten bortses ifrån, vilket Treffner tycker är fel. 

 

Det finns ingen allmänt vedertagen värderingsansats som används men det finns en som är 

allmänt accepterad. Det är den metoden som ingår i inkomstansatsen. Värdering sker då till 

nuvärdet av förväntade framtida kassaflöden som tillgången troligen motiverar. Problemet är 

att fastställa just detta kassaflöde – det är ganska svårt och kräver en ordentlig utredning. Det 

finns andra metoder som man stöter på. Marknadsmetoderna innebär att det finns en 

fungerande marknad för olika varumärken. Det finns idag ingen sådan marknad och Treffner 

anser att det kommer att dröja väldigt länge innan vi får en sådan. Många går istället då till en 

metod inom inkomstansatsen. Denna metod underskattar lätt värdet av varumärket då 

licensavgifterna delas upp på köpare och säljare. Metoden har helt enkelt vissa svagheter. 

Annars är det dessa metoder som är de mest använda. Accepterade är de aldrig, de har sina 

svagheter. Det finns även andra metoder som har flera kritiker. En metod inom 

inkomstsynsättet går ut på att avkastningen räknas fram på materiella tillgångar för att få fram 

avkastningen på immateriella tillgångar. Detta ska sedan fördelas mellan varumärket och 

andra immateriella tillgångar. Det är mycket omdiskuterat. Innehas två varumärken som 

exempelvis General Motors (GM) har – hur mycket är då Cadillac värt som ingår i GM? 

Speciella siffror måste finnas för just Cadillac i ett sådant fall. Metoden används av vissa. 

 

Ett annat alternativ är att använda sig av kostnadsmetoden. Denna metod används i de fall det 

inte finns någon egentlig intäktsgenerering men att då det har investerats mycket pengar. 

Kostnaden används då för att få en uppfattning om värdet av varumärket. 

 

När olika metoder används ska egentligen inte några väsentliga skillnader uppstå mellan 

värdena. Om inkomstmetoderna jämförs med varandra ger de konsekvent olika värden. Detta 

eftersom en utav metoderna undervärderar varumärket. Metoderna inom inkomstansatsen kan 

alltid användas men dessa kräver ett omfattande analysarbete. Det är inte metoden som 

egentligen påverkar värdet som fås fram utan det är de antaganden man gör. Det gör att det 

resulterar i olika värden. Det är inte i själva modellen som värderingskonsten ligger i utan i de 

parametrar som används i värderingen. Sverige ligger långt fram i standardiseringsarbetet 

även om Sverige har lite historik i Business to Consumer Business (B2C). Det är där som 

varumärket spelar den största rollen.  
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Syftet med standarden är enligt Treffner att harmonisera och utbyta kunskaper men också att 

kunna få en möjlighet att kunna luta sig mot standarden när man gör värderingar. Att kunna 

säga att en värdering följder den nya internationella standarden skapar tillförlitlighet. Nyckeln 

är transparensen, man redogör för vilka principer och antaganden som har gjort. Om 

standarden tillämpas i en värdering skall två stycken oberoende värderare komma till i stort 

sett samma resultat. Det skall heller inte finnas några hemligheter bakom resultaten. Det ska 

vara transparens, det är det som är det viktiga. Det finns vissa som har metoder som baseras 

på egna undersökningar och empiri som ingen kommer åt.  

 

Förmodligen kommer inga företag att vara tvungna att följa den nya standarden. Treffner 

säger samtidigt att en värdering enligt den internationella standarden inte kan sägas ha blivit 

gjord om det inte har följt den fullt ut. 
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5. Analys 

 

I det femte kapitlet presenterar vi vad vi har kommit fram till genom att sammankoppla 

empirin med teorin och leta efter mönster mellan dessa. Syftet är vägledande för hur analysen 

är genomförd. 

 

Tidigare i uppsatsen har vi bl.a. teoretiserat kring varumärken som värdeskapare. Vi har tittat 

på vad som krävs för att få betrakta ett värde som en immateriell tillgång. Vidare har de olika 

värderingsmetoderna för varumärken presenterats. Som tidigare konstaterats är denna teori 

efterforskad med en utgångspunkt från att globaliseringen och varumärkets betydelse i 

världen ökar mer och mer. Då uppsatsarbetet har präglats utifrån ett abduktivt angreppssätt 

har intervjuer använts för att få information om ämnesvalets problematik. Någonting som har 

visat sig inte vara allmänt vedertagna men allmänt accepterade är värderingsmetoderna för 

varumärken. 

 

5.1 Förvärvade och upparbetade varumärken  

En stor skillnad mellan förvärvade och internt upparbetade varumärken är dess värden i 

balansräkningen. Förvärvade varumärken aktiveras som en tillgång i balansräkningen då 

värdet härleds från den goodwill, det överpris, som betalats vid förvärvet. När det gäller 

varumärken som inte anskaffats genom förvärv är det gängse att inte aktivera något värde på 

dessa i balansräkningen. Respondenterna har olika uppfattningar kring om värdet av ett 

varumärke borde ingå i balansräkningen eller ej. Petterson liksom Ekholm bekräftar den 

gängse teorin att man inte skall aktivera varumärken i balansräkningen. De anser det vara 

tvivelaktigt att kunna fastställa något tillförlitligt värde på varumärken. Treffner och Törner 

delar en gemensam åsikt att värdet av varumärken är något som borde ingå dels i den interna 

redovisningen, av olika anledningar, men också i den externa redovisningen genom att värdet 

aktiveras i balansräkningen. Törner uttrycker sig att ”Det går inte att bara strunta i 

varumärket, det är ofta värt mycket mer än vad man har på lagret”. Denna uppfattning ställs 

mot gällande internationell standard att värdet på en sådan tillgång är svårt att fastställa. 

Enligt IAS 38 anses det inte finnas möjlighet att på ett trovärdigt sätt skilja utgifter för 

varumärket ifrån andra utgifter med motiveringen att det är för svårt. Detta är en ställning som 

också Ekholm intar. Ekholm tycker dessutom att det är viktigt att titta på vad som ingår i 

varumärket. Det kan innebära många olika saker som kan vara svåra att klargöra. 
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Medan Treffner och Törner ser varumärket som ett möjligt sätt att utvärdera 

marknadsinvesteringar, intar Ekholm inställningen att företaget ändå kan vara misskött. Det 

får då effekten att marknadsföringsinvesteringarna, enligt Ekholms resonemang, kan vara 

värda lite eller ingenting. Han resonerar vidare att varumärket bara är en symbol för 

de verkligt viktiga värdena. Samtidigt är Treffners parallell till aktier och dess värden 

intressant, för vem skulle vilja inneha en aktieportfölj utan att veta värdet av den? Ett 

varumärke torde innebära historiska investeringar såsom att aktieportföljen innebär en 

anskaffningsutgift. 

 

Claes Petterson ser ingen anledning att helt plötsligt aktivera ett varumärke i balansräkningen. 

Man skulle kunna säga att Henning Törner och även Jan Treffner förmedlar en mer liberal 

bild av varumärkesvärdering. De menar vidare att varumärkesvärdering i allra högsta grad är 

av stor betydelse fastän varumärket inte är utsatt för försäljning. Här kan ses en ambiguitet 

mellan respondenterna. 

 

Petterson och Törner beskriver att värdering av varumärken inte bara förekommer vid förvärv 

utav företag utan även vid olika tvister i företag då någon av ägarna vill ta sig ur företaget. Då 

uppstår ett problem eftersom man inte vet hur mycket andelarna är värda. Detta med tanke på 

att det finns ett större värde än bara nettotillgångarna i företaget. Det här gör att det krävs 

tillförlitliga värderingar för att kunna lösa dessa tvister på bästa sätt. 

  

Som intervjuerna med Treffner och Törner visar har de en gemensam uppfattning om att 

marknadsvärdet kan vara mångfaldigt högre än det bokförda värdet och att det därför är 

missvisande att inte inkludera detta värde i den externa redovisningen. Petterson anser inte att 

det finns tillräcklig anledning att aktivera varumärkena i balansräkningen som en immateriell 

tillgång. Ekholm med sitt försiktiga förhållningssätt när det gäller värderingsfrågor ser inte 

heller att man borde aktivera dessa i balansräkningen. Törner och Treffner delar åsikten att 

varumärken i framtiden skall kunna aktiveras i balansräkningen. Detta avviker i ifrån ett 

försiktigt förhållningssätt vid värderingsfrågor och från IAS 38 som säger att internt 

upparbetade varumärken inte får tas upp i balansräkningen som en tillgång. 

 

Eftersom den interna redovisningens syfte bl.a. är att följa företagets ekonomi är värden på 

alla slags tillgångar och värdeförändringar av dessa något som kan ha en stor betydelse i ett 

företag. Detta framgår även av Törner som menar att värderingen av varumärket är något som 
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är mycket viktigt internt i företaget. Det är per definition enligt den interna redovisningens 

syfte av vikt att veta värdet av sitt varumärke. 

 

När det gäller förvärvade varumärken är det liksom för internt upparbetade också komplicerat 

att identifiera värdena på dessa. Petterson anser det problematiskt att bestämma värdet på 

varumärkesandelen i goodwillen. Det är svårt att bestämma hur stor del av överpriset som 

härrör från varumärkesvärdet och hur stor del som tillhör andra immateriella tillgångar. Detta 

gör att det även idag är komplicerat att bestämma värdet på ett varumärke som idag får 

aktiveras i balansräkningen. Då kan frågas om det inte ställs högre krav på värderingar för 

internt upparbetade varumärken jämfört med förvärvade. Detta fastän kanske båda fallen 

innehar liknande problematik. Det tycks vara naturligare att låta aktivera varumärken vid 

förvärv då med tanke på att det finns en köpeskilling. Det kanske känns bekvämare att härleda 

denna köpeskilling till ett varumärke även om det är svårt att veta vad ur köpeskillingen som 

tillfaller varumärket. 

  

Enligt Sven Ekholm och Claes Petterson är varumärket som begrepp diffust. Ekholm menar 

att varumärket bara är en symbol för olika tillgångar som har skapat intäkter. Ett varumärke 

kan förändras avsevärt om det som finns bakom det förändras eller upphör att existera. Med 

detta menar han att varumärket måste vårdas med tiden för att värdet inte ska försvinna. 

  

Värdering handlar inte bara om värden i balansräkningen. Det finns tillgångar som inte 

aktiveras i balansräkningen. Detta betyder inte att de inte är värda något för företaget. 

Varumärket har blivit ett i många fall gigantiskt värde för många företag. Det framkommer 

mer och mer som att vad som får aktiveras i balansräkningen inte alltid ger en korrekt bild av 

ett företags totala värde. 

 

Skillnad i synsätt på värderingen mellan olika respondenter framkommer. Petterson ger en 

bild av att värdet inte finns om det inte finns en marknad där en köpare är villig att betala ett 

visst pris. Ekholm ger å sin sida en bild av att värdet finns men att det inte framkommer om 

ingen är villig att betala för det. Det framgår klart och tydligt från både Treffner och Törner 

att värdet på varumärket i företaget finns där ständigt. Det handlar bara om att bestämma det 

på ett tillförlitligt sätt. 
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Ekholm och Törner delar uppfattningen att ett företag kan ta ut ett högre pris på en 

produkt med hjälp av sitt starka varumärke. Inkomstmetoden beskriver den prispremie som 

handlar om att företag kan ta ut högre pris samt volympremien som innebär att företaget kan 

sälja till större volym med hjälp av sitt varumärke. Törner säger också att man kan köpa in 

billigare produkter än konkurrenterna vilket alltså innebär att varumärket bidrar till att skapa 

konkurrensfördelar. Det kan då konstateras att ett värde som precis beskrivits kan vara mycket 

stort och kanske nödvändigt för vissa företag. 

 

5.2 Värderingsmetoder  

I teorin tas de olika ansatserna och värderingsmetoderna upp som ska vara användbara vid 

värderingar av varumärken. Det framgår av respondenterna att marknadsansatsen sällan 

används då det egentligen inte finns en riktig marknad för varumärken samt att det finns vissa 

metoder som används mer än andra. Treffner framhäver att den inkomstbaserade ansatsen och 

dess värderingsmetoder är de som förekommer mest frekvent. Han påpekar dock att det även 

finns andra metoder som fungerar i alla situationer men att de dock kräver mer omfattade 

analysarbete jämfört med de förstnämnda. Törner har en uppfattning att det kan vara svårt att 

välja metod. Detta håller inte Treffner riktigt med om eftersom, som ovan nämndes, det alltid 

finns metoder som fungerar. Viktigt att tillägga, som Treffner berättar, är att man inte bara 

kan stirra sig blind på metoderna utan även se vilka antaganden det är som ligger bakom 

användandet av dessa. Det är något som Ekholm också förespråkat. Han anser att många 

faktorer spelar in och detta gör att värdena kan skilja sig åt beroende på vilken metod som 

används. 

 

5.3 SIS/TK 509 

Enligt Törner skapar idag de olika synsätten och metoderna inom varumärkesvärdering ibland 

”hemliga resultat”. Hur siffror från värderingar har tagits fram är enligt Törner ofta otydligt. 

Vidare framkommer från intervjun med Treffner att syftet med den nya standarden är att ”det 

ska vara transparens” och att det inte ska finnas ”några hemligheter bakom resultaten”. Med 

denna information uppfattar vi det som att dagens värderingsmetoder inte skapar tillräckligt 

konsekventa och därmed tillförlitliga resultat. Det som är värt att notera är att en ny standard 

för varumärkesvärdering skulle hjälpa till att göra hemlighetsfulla värderingar tydliga. Från 

företagen som Törner kommit i kontakt med genom arbetet i kommittén har det framkommit 
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att de får olika resultat beroende på vem det är som utför värderingen. En bidragande orsak till 

detta är att man inte vet vilka siffror det är som ligger till grund för värderingen. 
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6. Slutsatser 

 

I det sjätte och avslutande kapitlet i denna uppsats drar vi slutsatser och uppnår syftet med 

uppsatsen. Vi återkopplar till problemfrågeställningen från inledningskapitlet och svarar på 

dessa med hjälp av efterforskad teori och empiri. 

 

Både teorin och empirin vi efterforskat beskriver ett antal olika synsätt och metoder vid 

varumärkesvärdering. Genom alla dessa tillvägagångssätt kan givetvis kommas fram till ett 

värde på varumärket. Problemet som uppenbarats för oss genom arbetets gång är att det 

framräknade värdet av dessa olika metoder ofta skiljer sig åt. Detta i sin tur leder till att 

värderingarnas validitet och reliabilitet minskar. Vår konklusion är att det i dagsläget inte 

finns någon enhetlig värderingsmetod för varumärken. Även om vissa metoder används mer 

än andra och är allmänt accepterade blir kontentan att värderingsmetoderna sammantaget inte 

ger konsekventa och pålitliga resultat i alla situationer. Av intervjun med Henning Törner har 

det framkommit att företag är motvilliga att köpa värderingstjänster för varumärken då 

validiteten ur deras synvinkel är för låg. För att företagen ska börja köpa och erhålla större 

nytta av värderingstjänsterna anser författarna att det krävs att tillvägagångssätten vid 

varumärkesvärderingar offentliggörs, unifieras och blir allmänt vedertagna i praxis. Detta för 

att det skall råda en konsekvens och tillförlitlighet mellan olika värderingsfall. Analyserna blir 

då jämförbara över tiden och mellan olika företag samtidigt som det inte finns något hemligt 

bakom siffrorna. Intervjuerna överlag ger en bild av att det inte råder konsensus inom metoder 

för varumärkesvärdering. Vi ser det som oerhört viktigt att kunna se vilka faktorer det är som 

påverkar varumärket. Detta går inte idag med tanke på att företagen inte visar hur de kommit 

fram till sina värderingar. Treffner tydliggör också detta genom att framhäva att det inte bara 

ligger i metoderna utan även i antagandena bakom värderingen och metoderna. Vi anser att 

konsekvensen av detta gör att olika värden fås då det enligt våra efterforskningar verkar ligga 

en andel subjektivt tyckande i värderingen. 

 

Ett internt upparbetat varumärke kan idag inte värderas tillförlitligt nog för att kunna aktiveras 

i balansräkningen. Vi anser att detta, i dagsläget, strider mot både god redovisningssed och 

rättvisande bild. Sedan kan man undra vilka värden som finns kvar för företaget om symbolen 

och namnet försvinner. Om varumärket ändras eller byts ut helt får det tveklöst 

efterverkningar på dess värde. Det är också något som måste tas med i en beräkning eller 
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omprövning av ett varumärkes värde för att värderingen ska vara tillförlitlig. Genom att ett 

varumärke är så pass abstrakt och opåtagligt samtidigt som betydelsen och värdet av det 

tveklöst ökar skapar detta stora problem. Värdet kan inte struntas i samtidigt som felaktiga 

värderingar kan vara farliga och skicka falska signaler till intressenter och företagsledningar. 

Varumärken värderas idag inte tillförlitligt och eftersom det inte existerar en riktig marknad 

för köp och försäljning av dessa. Vi anser att om en sådan marknad hade fungerat, kanske 

problemet med ambivalensen angående valet av värderingsmetod inte funnits. Vi bedömer att 

tydliga värderingar tillsammans med en global och allmänt vedertagen värderingsstandard 

skulle kunna vara en möjlighet att komma tillrätta med dagens problem. Genom att utveckla 

en tillförlitlig värderingsmetod för varumärken skulle troligtvis företagen därmed köpa fler 

värderingstjänster. 

 

Vi anser att fastän man inte får aktivera de internt upparbetade varumärkena i balansräkningen 

kan det vara viktigt för företaget att veta varumärkets värde. Det torde samtidigt ge en 

rättvisare bild av företagets ekonomiska ställning. Författarna har kommit fram till att det är 

svårt att ta fram ett trovärdigt värde på varumärket med tanke på att man inte med säkerhet vet 

vilka kostnader som lagts ner på det. Dock sker en utveckling på detta område och SIS arbetar 

med att ta fram en metod där det ska kunna gå att se vilka faktorer som påverkar ett företags 

varumärke. Om företagets varumärke omprövas varje år ger det företaget en bild av åt vilket 

håll företagets varumärke går. Dessutom kan en jämförelse med andra företag på marknaden 

göras för att se hur pass bra det egna företaget vårdar sitt varumärke jämfört med 

konkurrenternas. 

 

Sammanfattningsvis har vi konstaterat att det råder oenighet mellan respondenterna kring 

frågan huruvida varumärken borde ingå i balansräkningen eller ej. Detta har vi sett som en 

viktig fråga, inte minst för att balansräkningen visar ett företags finansiella ställning. 

Ökningen mot alltmer immateriella och därmed dolda värden inom dagens företag gör att 

författarna instämmer med att ett varumärkes värde inte borde bortses från, varken internt i 

företaget eller externt till dess intressenter. Intressenterna förtjänar en mer rättvis bild av 

företagets sammanlagda värde. Det gör i sin tur att de erhåller bättre information och kan göra 

en analys av företaget utifrån ett mera verklighetsförankrat underlag. Om värdet av ett 

varumärke i dagsläget, och kanske i framtiden, kommer att vara problematiskt att fastställa är 

det någonting som inte kan bortses ifrån. Ekonomiska problem är ofta långt ifrån enkla att 

hitta lösningar på. 
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Nyttan med att erkänna värdet på en så viktigt tillgång som ett varumärke är större än 

problemen det skapar. Författarna bedömer att aktivering av internt upparbetade varumärken i 

balansräkningen i framtiden bör få göras. Dock menar vi att det först måste etableras en 

allmänt vedertagen och därmed tillförlitlig metod. Det gör att företagen kan känna att de får 

någon nytta av värderingen samt att företag därigenom inte missbrukar aktiveringen. Att 

internt upparbetade varumärken bör få aktiveras kan också motsatt argumenteras för 

genom att de inte uppfyller definitionen för vad som enligt internationell standard 

får betraktas som en immateriell tillgång. 

 

6.1 Förslag till vidare forskning 

I februari 2009 hålls nästa internationella möte om den nya värderingsstandarden. Då kommer 

innehållet i den att diskuteras och fram till dess att den förhoppningsvis träder ikraft 2010 

vore det intressant att följa dess utveckling. Det är även intresseväckande att se vad den nya 

standarden kommer att innehålla och se mer exakt på vilka sätt varumärkesvärderingen 

kommer att påverkas. En annan lärorik undersökning – som ligger utanför ramen för denna 

uppsats – är att studera hur värderingsmetoderna fungerar i praktiken, hos företag som 

värderar sina varumärken. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide, Claes Petterson på KPMG 

 

Övergripande frågor: 

 

1. Hur länge har du varit anställd på KPMG?  

 

2. Vad har du för arbetsuppgifter? 

 

3. Vad har du för utbildning? 

 

4. Vad har du för kunskap och erfarenhet inom värdering av varumärken? 

 

 

Allmänna frågor: 

 

5. Vad består värdet av ett varumärke av? 

 

6. Vilka typer av företag värderar typiskt sett sina varumärken? 

 

a) Inom vilka branscher är det mest aktuellt med denna värdering? 

 

7. Varför värderar dessa företag sina varumärken? 

 

8. Vad krävs det för kompetens för att värdera ett varumärke? 

 

9. Har företag möjlighet att utföra värderingen utan extern expertis? 

 

 

Värderingsmetoder: 

 

10. Vad finns det för olika värderingsmetoder? 

 

11. Finns det någon värderingsmetod som är allmänt vedertagen? 



 

 

 

a) Påverkar kostnaden valet av metod? 

 

12. Hur ser processen ut när man skall värdera ett varumärke? 

 

13. Vilket underlag används vid värderingen, hur tas det fram? 

 

14. Vilka regler och rekommendationer följer man i en sådan process? (IFRS 3/IAS 38)  

 

15. Vilka svårigheter finns det vid en varumärkesvärdering? 

 

16. Finns det några risker vid en sådan värdering? (över-/ undervärdering?) 

 

17. Skriver man av värdet av ett varumärke? 

 

18. Hur fastställs varumärkets nyttjandeperiod? 

 

19. Hur omprövas varumärkets värde över tiden? 

 

20. Hur påverkas resultatet av en eventuell upp-/ nedvärdering? 

 

 

Internationellt och framtiden: 

 

21. Hur pass harmoniserade är värderingsmetoderna internationellt? 

 

22. Utifrån tidskriften Resumé från augusti 2007 talas det om en ny internationell standard 

som förhoppningsvis ska börja användas 2010. Känner du till detta?  

 

23. Hur tror du att framtiden kommer att se ut med tanke på den nya standarden? 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 – Intervjuguide, Henning Törner på SIS 

 

Övergripande frågor: 

 

1. Hur länge har du varit anställd på SIS?  

 

2. Vad har du för arbetsuppgifter och utbildning?  

 

3. Vad har du för kunskaper och erfarenheter inom området värdering av varumärken?  

 

4. Varför är du med i denna kommitté? 

 

 

Allmänna frågor:  

 

5. I vilka olika sammanhang värderar man varumärken och vem är det som utför 

värderingen? 

 

6. När får man ta upp värdet av ett varumärke i balansräkningen? 

 

7. Har företag möjlighet att utföra värderingen utan extern expertis?  

 

8. Kan du problematisera kring faktumet att företag värderar sina varumärken olika?  

 

9. Vad anser du om dagens värderingsmetoder?  

 

10. Finns det någon värderingsmetod som är allmänt vedertagen?  

 

11. Vad finns det för fördelar/nackdelar med dagens värderingsmetoder jämfört med hur det 

blir om standarden blir verklighet?  

 

12. Hur ser processen ut när man skall värdera ett varumärke?  

 



 

 

13. Hur pass harmoniserade är värderingsmetoderna idag internationellt? 

 

 

Frågor om SIS/TK 509: 

 

14. Vad är syftet med den nya standarden? 

 

15. Vilka olika intressenter deltar i denna standardisering av varumärkesvärdering? 

 

16. Vilka typer av företag kommer att vara tvungna att följa den nya standarden om den blir 

verklighet? 

 

17. Hur skulle den nya standarden kunna öka trovärdigheten och tillförlitligheten vid 

varumärkesvärderingar? 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 

 

Bilaga 3 – Intervjuguide, Sven Ekholm på Grant Thornton 

 

Övergripande frågor:  

 

1. Hur länge har du varit anställd på Grant Thornton?  

 

2. Vad har du för arbetsuppgifter och utbildning? 

 

3. Vad har du för kunskaper och erfarenheter inom området värdering av varumärken? 

 

 

Allmänna frågor: 

 

4. Vad är det för värden som ingår i ett varumärke? 

 

5. I vilka olika sammanhang värderar man varumärken och vem är det som utför 

värderingen? 

 

6. Har företag möjlighet att utföra värderingen utan extern expertis? 

  

7. När får man ta upp varumärket i balansräkningen? 

  

8. I vilka branscher och företag är det mest förekommande att värdera varumärken? 

 

 

Värderingsmetoder: 

 

9. Vad finns det för olika värderingsmetoder och vad anser du om dessa? 

 

10. Finns det någon värderingsmetod som är allmänt vedertagen? 

 

11. Kan du problematisera kring faktumet att företag värderar sina varumärken olika? 

 



 

 

12. Vilket underlag används vid värderingen, hur tas det fram? 

 

13. Vilka regler och rekommendationer följer man i en sådan process? (IFRS 3/IAS 38)  

 

14. Vilka svårigheter finns det vid en varumärkesvärdering? 

 

15. Finns det några risker vid en sådan värdering? (över-/ undervärdering?) 

 

16. Hur omprövas varumärkets värde över tiden? 

 

 

Internationellt och framtiden: 

 

17. Hur pass harmoniserade är värderingsmetoderna internationellt? 

 

18. Statens Standardiseringsinstitut (SIS) har tillsatt en ny kommitté som arbetar för att 

tillvarata Sveriges intressen i en ny global redovisningsstandard för värdering av 

varumärken. Förhoppningen är att den skall börja gälla år 2010. Vad tror du om detta? 

Hur tror du att framtiden kommer att se ut med tanke på den nya standarden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 4 – Intervjuguide, Jan Treffner på PWC 

 

Övergripande frågor: 

 

1. Hur länge har du varit anställd på PWC?  

 

2. Vad har du för arbetsuppgifter och utbildning?  

 

3. Vad har du för kunskaper och erfarenheter inom området värdering av varumärken?  

 

4. Varför är du med i kommittén för SIS/TK 509? 

 

 

Allmänna frågor:  

 

1. När började företag värdera sina varumärken? 

 

2. I vilka olika sammanhang värderar man varumärken 

 

3. Har företag möjlighet att utföra värderingen utan extern expertis?  

 

4. Finns det någon samstämmig värderingsmetod som är allmänt vedertagen?  

 

5. Kan du problematisera kring faktumet att företag värderar sina varumärken olika?  

 

6. Varför finns det olika metoder för värdering av varumärken? Kan du beskriva dem? 

 

7. Vad avgör vilken metod man väljer? 

 

8. Vad finns det för fördelar/nackdelar med dagens värderingsmetoder jämfört med hur det 

blir om standarden blir verklighet?  

 

9. Hur pass harmoniserade är värderingsmetoderna idag internationellt? 



 

 

Frågor om SIS/TK 509: 

  

10. Vad är syftet med den nya standarden? 

 

11. Vilka typer av företag kommer att vara tvungna att följa den nya standarden om den blir 

verklighet? 

 

12. Hur skulle den nya standarden kunna öka trovärdigheten och tillförlitligheten vid 

varumärkesvärderingar? 


