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SAMMANFATTNING 

Examensarbete i företagsekonomi, Linnéuniversitetet, Redovisning och 

Ekonomistyrning, Kandidatuppsats, VT 2013

Författare: Emma Cederström och Anita Milovanovic

Handledare:Petter Boye

Examinator: Thomas Karlsson

Titel: Varumärkesvärdering –Införandet av ISO 10668:2010

Bakgrund och problem: Det finns många olika metoder att tillämpa vid 
varumärkesvärderingarvilket lett till att värderingarna har varit av 
skiftande kvalitet och utformning. Detta harbidragit tillbland annat 
införandet avISO 10668:2010Brand valuation - Requirements for 
monetary brand valuation.

Syfte: Vårt syfte med studien är att beskriva hur varumärkesspecialister 
tillämpar varumärkesvärdering i praktiken och vilka skillnader det 
är i och med införandet av ISO 10668:2010. Vidare vill vi 
analysera om ISO 10668:2010 har bidragit till högre upplevd 
tillförlighet och bättre vägledning vid varumärkesvärderingar. 

Metod: Studien bygger på en kvalitativ metod med abduktiv ansats där 
intervjuer med varumärkesspecialisterhar genomförts. Akademisk 
litteratur, elektroniska källor samt vetenskapliga artiklar har varit 
grundläggande för studiens genomförande. 

Analys och slutsats: Varumärkesspecialisterna är eniga om att tillämpning av 
varumärkesvärderinghar ändrats viss grad i positiv riktning sedan 
införandet av ISO 10668:2010. Om standarden följs bidrar den till 
en mer tillförlitlig värdering eftersom den beaktar aspekter som 
bidrar till en mer rättvis bild av varumärket. Dock medför 
standarden vissa svårigheter med att tillämpa den i praktiken och 
möjlighet till förbättring finns. 

Till vidare forskning: Det vore intressant med fortsatta studier omhuruvida ISO 
10668:2010kan utvecklas i framtiden och i så fall hur denna 
förbättring kommer se ut.

Nyckelord: Immateriella tillgångar,varumärke, värdering, 

varumärkesvärdering, IFRS 3, IAS 38, ISO 10668:2010
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BEGREPPSDEFINITIONER

 International Accounting Standard (IAS) är rådande internationella standarder 

gällande redovisning som utarbetats av föregångaren IASC (Westermark, 2005).

 International Accounting Standards Board (IASB)grundades 2001 och är en 

internationell organisation som arbetar mot en internationell harmonisering av 

redovisningsprinciper som används i olika delar av världen. IASB bildades som 

efterträdare till IASC. (ibid.)

 International FinancialReporting Standards (IFRS)är rådande internationella 

standarder gällande redovisning som är utformade och regleras av IASB(ibid.).

 International Organization for Standardization (ISO)är en internationell 

organisation för standardisering som utvecklar och publicerar internationella 

standarder (www.iso.org).

 Swedish Standards Institute (SIS)är Sveriges institut för standardisering som arbetar 

för att svenska intressen ska tas tillvara och är en del av CEN och ISO (www.sis.se).
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1. INLEDNING

I det inledande avsnittet ges en introduktion till uppsatsens ämne. Vi börjar med en 

bakgrundsbeskrivning och fortsätter sedan med problemdiskussion, problemformulering, 

uppsatsens syfte och till slut en disposition över studien och dess olika kapitel för att ge 

läsaren en överblick.

1.1 Bakgrund

1.1.1 Immateriella tillgångar

Immateriella tillgångardäribland varumärken och redovisning av dessa har blivit ett alltmer 

omtalat ämne inom företagsekonomin samt fått en mer betydande roll för ett företags

värdeskapande. Samhället har de senaste åren blivit mer inriktat på produktion av tjänster och 

kunskap istället för som innan där fokus legat på industrier. En allt större inkrementell 

växande anpassning till det anglosaxiska synsättet där begreppet rättvisande bild är av stor 

betydelse har medverkat till att det lagts ner mer kraft på ämnet. Förut när kontinentala 

traditionen och överensstämmelse med lagenvarit dominerande har tyngden av att visa en

sann bild av företagets tillgångar inte varit lika angeläget som nu då mycket friare 

redovisningsregler och principer gäller. För att klassificeras som en tillgång krävs det att 

resursen förväntas generera ekonomiska fördelar i framtiden, att resursen blir kontrollerad av 

företaget samt att uppkomst skett som en följd av inträffade händelser. Immateriella tillgångar 

utskiljer sig genom att uppkomsten skall vara ett resultat av anskaffning eller produktion av 

tjänster som förväntas bidra positivt till företaget under en längre period. Immateriella 

tillgångar definieras som tillgångar som inte är monetära men behöver identifieras trots dem

saknar fysisk form. (Smith, 2006)

1.1.2 Internationella standarder

Standarder är vanligtvis frivilliga men kan göras tvingande av myndigheter och tas fram i 

form av rekommendationer för att försöka lösa återkommande problem (www.sis.se).IASB 

arbetar mot en bättre kvalité på redovisningen och har ansvaret för utvecklingen av IFRS och 

hand om de tidigare framställda IAS. IFRS 3 är den redovisningsstandard som behandlar den 

finansiella rapporteringen när företag genomför rörelseförvärv och vilken numera har krav på 

att varumärken värderas i samband med förvärvet. IAS 38 behandlar hur immateriella 

tillgångar skall värderas samt vilka kriterier som behöver vara uppfyllda för att det skall 

godkännas i balansräkningen. (Westermark, 2005)Sedan 2005 har noterade bolag som krav att 
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följa IFRS 3 och 2007 kom även kravet på att icke noterade kreditinstitut och 

värdepappersbolag måste följa standarden. Denna utveckling för icke noterade bolag har inte 

fått genomslag än. Internt upparbetade varumärken får i nuläget ännu inte tas upp i de 

finansiella rapporterna. (Balans nr 12, 2005) 

”Ny ISO - standard slår fast hur varumärken ska värderas” 

Sedan 2010 finns ISO10668:2010Brand valuation - Requirements for monetary brand 

valuationsom är en standard för hur varumärkesvärdering skall gå till. Denna har blivit 

utformad för att varumärkesvärderingarna var av skiftande form och kvalitet vilket gjorde det 

besvärligt att bedöma ett varumärkets faktiska värde och dess förändring över tiden. Svenska 

intressen har haft en stor inverkan på internationellt arbete i form av att SIS-kommittén 

tillsammans med andraländers standardiseringsinstitut står för ISO-kommitténs beslut vid 

fråga om en ny standardisering gällande t.ex. varumärkesvärdering. (www.sis.se)

1.1.3 Varumärket

Varumärken är abstrakta och räknas in i kategorin immateriella tillgångar och de har fått en 

allt mer väsentlig innebörd både för företaget i sig och för dess ekonomiska ställning (Smith, 

2006). Enligt Interbrands rankning år 2012 är de fem största varumärkena i världen Coca-

Cola, Apple, IBM, Google och Microsoft tillsammans värderade till cirka 350 miljarder dollar 

vilket talar för varumärkets ekonomiska betydelseoch att värdering av denna immateriella 

tillgång är av stor vikt(www.interbrand.com). Varumärkets historia fick sitt genomslag i och 

med industrialiseringen av samhället och då på grund av att skillnad skulle kunna infinnas vid 

jämförelse av olika företags produkter1.Det blev då essentiellt att ge produkterna en identitet 

så att konsumenterna skulle kunna veta vilket företag som producerat vad. Det orsakade att

ägarna begärde både ensamrätt och förbud mot andras nyttjande av varumärket som hade 

skapats. Något som idag växt till varumärkesskydd i form av immaterialrätt. (Sandberg, 2009)

Varumärkets betydelse och inflytande i organisationer är ett världsomfattande fenomen som 

ger upphov till lönsamhet samt har förmågan att höja både koncerners och enskilda företags 

värde. Denna omtalade immateriella tillgång anses vara ett stort hjälpmedel för företag med 

att exempelvis sätta sin profil på marknaden då det innefattar en stor del av verksamhetens 

rykte. Det kan även vara direkt avgörande för ett företags marknadsandelar då varumärket har 

en stor roll i hur marknaden uppfattar dess produkter. (Narayan, 2012)Ett företags varumärke 
                                                     
1 Hädanefter kommer produkt omfatta både varor och tjänster. 
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har visat sig ofta stå för merparten av ett företags börsvärde vilket har att göra med relationen 

till företagets kunder. Ett varumärke är unikt och har vid mätningar påvisat stor vikt vid valet 

av produkt. En undersökning med hjälp av ett blindtest gjordes där konsumenternas agerande 

och attityd mot läskedryckerna Pepsi-Max och Coca-Cola ville utforskas. Blindtestet 

uppenbarade att en klar majoritet av konsumenterna föredrog Pepsi-Max. När dryckernas 

identitet redovisades avslöjades det motsatta. (Sandberg, 2009)

1.1.4 Varumärkesvärdering

Varumärkesvärdering är ingen exakt vetenskap och det finns flertal metoder som kan 

tillämpas. I praktiken innebär det att värderaren behöver ha specialistkompetens inom flera 

områden för att kunna göra en approximationav varumärkets potential med hjälp av det 

underlag som finns. Varumärkesvärderingar är färskvara då förutsättningarna i dagens värld 

kan ändras både snabbt och drastiskt. Genomförande av varumärkesvärderingar är stora 

projekt som involverar många avdelningar i företaget men oftast är det positivt då det skapar 

ett medvetande om vad sompåverkar varumärkets värde samt ger en bild av att varumärket är 

en ”verklig” tillgång som behöver vårdas. (www.danowsky.se) Värdering av varumärken är 

betydelsefullt vid t.ex. företagsförvärv eller försäljning, när företaget behöver kapital som vid 

nyemission, vid tvister om ett varumärkets faktiska värde men även när företaget internt vill 

se sitt varumärkes verkliga värde(Treffner & Gajland, 2001).

1.2 Problemdiskussion

Vi anser att värdera ett varumärke korrekt är komplicerat då det finns skilda åsikter på hur 

detta skall genomföras vilket gör att varumärkesvärderingar inte har varit entydiga samt att 

kvalitén har varit av varierande art.Anledningen till svårighetsgraden av att sätta ett pris på ett 

varumärke menar vi beror onekligen på dess abstrakta karaktär. Trots detta så pratas det om 

vikten av hur angeläget det är att varumärketsom är ett företags viktigaste tillgång värderas. 

Treffner och Gajland (2001) menar att granskning och kunskap om det riktiga värdet på

immateriella tillgångar är betydelsefullt för företag i takt med att de skall kunna se om de har 

lyckats när det gäller att skapa värde i sina produkter och för sina ägare.

Vi menar på att en rättvis bild av varumärket som tillgångoch därmed även företaget är 

betydande förbland annat investerare som tillför kapital och vill veta möjlig avkastning. Även 

intressenter i form av banker antar vi vill att varumärkesvärdering utförs på ett korrekt sätt 

speciellt med tanke på att möjligheten för företag att erhålla krediter genom att pantsätta både 
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enskilda varumärken och patent nu finns. Vidareanser vi att det är viktigt för företag som 

expanderar genom förvärv att de kan visa varumärkets och även då företagetsrätta värde för 

att kunna få en bättre förhandlingskraft vid försäljning eller en rättvis bild vid köp. 

Varumärkesvärdering har blivit lättare i dagens läge än för bara några år sedan vilket bland 

annat beror på att redovisningsstandarder har utvecklats så att värderingar ska inneha både 

bättre kvalité och liknande form. Initiativ har tagitsmed bland annat ISO 10668:2010 som är 

en relativt ny standard som ska hjälpa till att ge en rättvisande bildsamt identifiera de faktorer

som skapar varumärkets värde. (www.sis.se)

1.3Problemformulering

Utifrån problemdiskussionen har följande frågorformulerats:

 Hur appliceras varumärkesvärdering i praktiken nu till skillnad från innan införandet 

av ISO 10668:2010?

 Har införandet av ISO10668:2010 bidragit till en ökad tillförlitlighetoch bättre 

handledning i värderingsprocessen av varumärken?

1.4 Syfte

Vårt syfte med studien är att beskriva hur varumärkesspecialister tillämpar 

varumärkesvärdering i praktiken och vilka skillnader detär i och med införandet av ISO 

10668:2010. Vidare vill vi analysera om ISO 10668:2010har bidragit till högre

upplevdtillförlighetoch bättre vägledning vid varumärkesvärderingar. 



1.5 Disposition

Inledning

I det inledande kapitlet ges 

beskriver är bakgrunden till studiens ämne

problemdiskussion, problemformulering och till sist tas uppsatsens syfte

Metod

I metodavsnittet redogörs vilket tillvägagångssätt vi har valt att arbeta utifrån 

vid genomförandet av uppsatsen. Avsnittet ger en beskrivnin

traditioner, forskningsstrategier, 

upphov till en förståelse för uppsatsens tillförlitlighet.

Teoretisk referensram 

Det här avsnittet redogör uppsatsen

beskrivs som ska ligga som underlag samt ge läsaren en bredare teoretisk 

kunskap kring uppsatsens ämne.

Empiri

I detta avsnitt redogörs de organisationer

presenteras en samma

från dessa och därmed den

problemformulering.

Analys

I analysavsnittet kopplas den teoretiska referensramen 

insamlingen och tolkningar dras utifrån ett hermeneutiskt synsätt.

Slutsats

I det avslutande avsnittet redo

dragit som svarar på uppsa

vidare forskning.
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kapitlet ges en introduktion till uppsatsens ämne. 

beskriver är bakgrunden till studiens ämne och fortsätter sedan med 

problemdiskussion, problemformulering och till sist tas uppsatsens syfte

I metodavsnittet redogörs vilket tillvägagångssätt vi har valt att arbeta utifrån 

vid genomförandet av uppsatsen. Avsnittet ger en beskrivning av vetenskapliga 

skningsstrategier, forskningsansatser, datainsamling samt ska ge 

upphov till en förståelse för uppsatsens tillförlitlighet.

Teoretisk referensram 

Det här avsnittet redogör uppsatsens referensram, där olika teorier och begrepp 

beskrivs som ska ligga som underlag samt ge läsaren en bredare teoretisk 

kunskap kring uppsatsens ämne.

etta avsnitt redogörs de organisationer som har ingått i vår studie. Vidare 

resenteras en sammanställning av intervjuerna som utförts med respondenter 

och därmed den information och fakta som erhållits avseende vår 

problemformulering.

I analysavsnittet kopplas den teoretiska referensramen ihop med den empiriska 

och tolkningar dras utifrån ett hermeneutiskt synsätt.

I det avslutande avsnittet redogör vi för studiens resultat samt de slutsatser vi har 

på uppsatsens problemformulering. Slutligen ges förslag till 

en introduktion till uppsatsens ämne. Det första vi

och fortsätter sedan med 

problemdiskussion, problemformulering och till sist tas uppsatsens syfte upp.

I metodavsnittet redogörs vilket tillvägagångssätt vi har valt att arbeta utifrån 

g av vetenskapliga 

forskningsansatser, datainsamling samt ska ge 

referensram, där olika teorier och begrepp 

beskrivs som ska ligga som underlag samt ge läsaren en bredare teoretisk 

som har ingått i vår studie. Vidare 

intervjuerna som utförts med respondenter 

information och fakta som erhållits avseende vår 

ihop med den empiriska 

de slutsatser vi har 

ges förslag till 
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2. METOD

I metodavsnittet redogörs vilket tillvägagångssätt vi har valt att arbeta utifrån vid 

genomförandet av uppsatsen. Avsnittet ger en beskrivning av vetenskapliga traditioner, 

forskningsstrategier, forskningsansatser, datainsamling samt ska ge upphov till en förståelse 

för uppsatsens tillförlitlighet.

2.1 Vetenskapliga forskningsstrategier

En vetenskaplig studie görs antingen via en kvantitativ eller en kvalitativ forskningsstrategi. 

De två forskningsstrategierna skiljs åt genom vad forskaren avser att ta reda på, vilken data

som är relevant att få framoch hur denne väljer att arbeta samt analysera data på.(Patel & 

Davidson, 2011)

2.1.1 Kvalitativ forskningsstrategi

Kvalitativ forskning inriktar sig på ”mjuk” data i form av intervjuer och analyser där tolkning 

sker samt så utgör subjektivitet en väsentlig roll. Tyngdpunkten ligger på generering av 

teoriervilket går till på så sätt att forskaren genomför en process där insamling, bearbetning 

och tolkning av data sker.Sedan försöker denne förstå bakomliggande orsaker som ligger till 

grund för forskningsfrågan. Forskningsstrategin är präglad av hur individer registrerar och 

bedömer sin verklighet och därmedtas även avstånd från det naturvetenskapliga synsättets

normer och metoder gällande framförallt positivismen.Vid kvalitativ forskning ses 

verkligheten som ständigt föränderlig och detta har med individernas skapande och 

tillverkande sida att göra. Kvalitativ forskningsstrategi är präglad av ett hermeneutiskt synsätt 

vilket innebär att genom studerande och tolkning försöka ge förståelse för grunderna till 

mänsklig existens. (ibid.)Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) menar att eftersom 

kvalitativa studier lägger betoning på språket ges mer plats för skiftningar men dock är det 

positivt då det ges mer utrymme än vid kvantitativa studier.Kritik mot den kvalitativa strategi 

är i form av brist på struktur där flexibilitet kommer på tal(Bryman & Bell, 2005).

2.1.2 Kvantitativ forskningsstrategi

Kvantitativ forskning går ut på mätningar av data samt statistiska bearbetnings- och 

analysmetoder (Patel & Davidson, 2011).Kvantitativ forskningsstrategi lägger tonvikten på att 

uttrycka i kvantitet när det gäller insamling och även analyser av data istället för på ord som 
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vid kvalitativ forskning. Forskningsstrategin präglas av det naturvetenskapliga synsättets 

normer och metoder gällande i synnerhet positivismen. Kvantitativ forskning fokuserar på att

ett objektivt synsätt på verkligheten skall innehas.(Bryman & Bell, 2005)

2.1.3 Val av vetenskaplig strategi

Vi har valt att utgå från den kvalitativa forskningsstrategin i vår uppsats då vi vill ge läsaren 

en förståelse för varumärkesvärdering. Motivet till den valda strategin är att kvalitativ 

forskning passade vår studie bättre då fokus ligger på intervjuer och analyser. Vår studie 

utbyggs på att vi har valt att undersökafem parter som applicerar varumärkesvärdering i sina 

verksamheter och deras syn på införandet av ISO 10668:2010. Vi har lagt fokus på den 

information som erhållits från respondentervid intervjuerna som har genomförts. Vårt val av 

kvalitativ strategi som är präglad av det hermeneutiska synsättet gör att information som 

erhålls tillåter subjektivitet vilket kan medföra svårigheter för en forskare att upprepa sin 

undersökning. Det kan innebära att intervjuer vid ett senare tillfälle kan ge andra svar vilket 

gör att försiktighet med kvalitativa strategier är av betydelse.Generalisering är forskaren 

intresserad av i form av att dra slutsatser kring resultatet som uppkommit för sedan kunna 

applicera de på andra grupper och situationer än de som varit aktuella i den specifika 

utredningen. (Patel & Davidson, 2011) Eftersom vi valt att göra en studie kvalitativt och då 

enbart utgått från fem intervjuer är det svårt att göra generaliseringar på grund av för litet 

intervjuantalutan slutsatser som erhållits har varit i ett mer utforskande syfte. Enligt Bryman 

och Bell (2005) är detta inte ett tillräckligt stickprov för att kunna vara representativt samt 

menar de på att det ävenmåste tas i beaktning att forskaren kan påverka den medverkande vid 

exempelvis intervjuer och därmed även i den information som utvinns.

2.2 Vetenskapliga förhållningssätt

Inom vetenskap och forskning är de två främsta förhållningssätten positivism och 

hermeneutik. Det krävs en god överblick över aktuella vetenskapliga förhållningssätt som 

finns för att en forskning ska kunna bedrivas framgångsrikt. (Patel & Davidson, 2011)

2.2.1 Positivism och hermeneutik

Positivism har sitt ursprung i en naturvetenskaplig tradition och dess kunskap skall vara

utvecklande för mänskligheten och bidra till att samhället blir förbättrat. Denna kunskap är

prövbar vilket bidrar till att den är säker eftersom den bygger på logiskt möjliga iakttagelser 
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och gör att komplexiteten kring olika händelser reduceras. Forskarens förhållningssätt till

forskningsobjektet skall vara objektivt vilket ska göra att resultatet ska bli det samma även om 

forskaren byts ut. (Patel & Davidson, 2011)

Hermeneutik går ut på att studera, tyda och försöka förstå grunderna till den mänskliga 

existensen. Hermeneutikerna är till skillnad från positivisterna inte intresserade av att förklara 

händelser utan de menar att en förståelse för människor går att uppnå genom att tolka den 

mänskliga existensen och hur detta kommer till uttryck exempelvis i 

handlingar.Förhållningssättet till ett forskningsobjektansesvara subjektivt på grund av att 

forskaren har förståelse sedan tidigare. Denna förståelse ska ses som en tillgång och inte 

betraktas som ett hinder för tolkningen av forskningsobjektet. Holism är ett synsätt som 

bygger på att helheten ses som något större än summan av de enskilda delarna och därför 

ställer forskaren dessa i relation till varandra. Forskaren kan även ställa sig själv som subjekt i 

förhållande till forskningsobjektet för att sedan pendla mellan att inta subjektets och objektets 

synvinkel. I och med att forskaren pendlar mellan helhet och del i tolkningsaktenutmärks

hermeneutisk forskning av abduktion. (ibid.)

2.2.2Val av vetenskapligt förhållningsätt

Eftersom vi har valt att göra en studie utifrån den kvalitativa metoden så har vi valt att 

tillämpa det hermeneutiska synsättet. Vi har fått kunskap från litteratur och artiklar vilket har 

gett oss en grund till det ämne vi har valt att studera. Genom intervjuer har vi erhållit 

ytterligare kunskap om uppsatsens ämne som vi har behandlat och tolkat. Kvantitativ 

forskning är ihopkopplad med positivism och eftersom vi har valt att koncentrera oss på 

kvalitativ forskning somtar avstånd från det naturvetenskapliga synsättets normer och metoder 

gällande framförallt positivismen,så faller valet av vetenskapligt förhållningssättpå 

hermeneutik.

2.3 Ansats

Forskarens mål är att en teori skall visa en så korrekt bild av verkligheten som möjligt. Det 

som ligger som grund för uppbyggandet av en teori är empiri, det vill säga den del av 

verkligheten som undersöks samtden information och data som studeras om den verkligheten. 

För att koppla ihop teori och empiri använder sig forskaren av tre alternativa ansatser som är 

abduktion, deduktion och induktion. (ibid.)



16

2.3.1 Deduktion

Vid deduktiv teoriså drasslutsatser om enskilda fall utifrån existerande teorier och allmänna 

principer. Hypoteser deduceras ur den redan existerande teorin och prövas därefter empiriskt i 

det aktuella fallet. Vid ett deduktivt arbetssätt så ligger utgångspunkten i den redan 

existerande teorin vilket gör att forskaren förhåller sig till stor grad objektiv till sin forskning.

En negativ aspekt av detta arbetssätt är att forskaren bara ser den befintliga teorin och därmed 

information, tolkning och resultat relaterat till denna.(Patel & Davidson, 2011)

2.3.2 Induktion

Vid induktiv teori utgår forskaren utifråndet aktuella fallet och dess empiri och därefter 

formulerasen teori. Teorin är grundad efter empiriskt underlag typiskt för en specifik 

situation, tid eller grupp av människor vilket gör att det råder osäkerhetom teorins omfattning 

eller allmän tillämplighet. Vid induktivt arbetssätt försöker forskaren upptäcka istället för att 

föra undersökningen utifrån en tidigare etablerad teori. Dock går det inte att komma ifrån att 

teorin blir vinklad efter forskarens egna idéer och frågeställningar. (ibid.)

2.3.3 Abduktion

Hanson (1958) menar att abduktion i korthet betyder möjligheten till att se mönster samt 

djupa strukturer. Abduktion skall ses som en egen metod som ger forskaren möjlighet till att 

variera mellan induktion och deduktion (Alvesson & Sköldberg, 2009).Abduktiv teorigår ut 

på två olika steg och vid det första steget sker utifrån varje enskilt fall formulering av en 

preliminär teori bestående av hypotetiska mönster i det aktuella fallet vilket kan utmärkas som 

induktivt arbetssätt. Det andra steget är sedan att pröva denna preliminära teori på nya fall och 

i och med detta följer forskaren ett deduktivt tillvägagångssätt. Efter dessa steg kan det 

abduktivaarbetssättet låta teorin som uppkommit utvecklas och vidgas för att bli mer 

allmängiltig. Nyttan av att arbeta abduktivt är att forskaren inte blir inlåst på samma sätt som

vid enbart användning av den induktiva eller deduktiva ansatsen.Risker är att forskaren kan

välja forskningsobjekt efter sinerfarenhet och då även formulera en hypotetisk teori som 

utelämnar andra tolkningar eller bekräfta den hypotetiska teorin redan i abduktionens första 

steg utan att gå vidare till nästa steg. (Patel & Davidson, 2011)
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2.3.4 Val av ansats

Abduktiv teori utgår från empirisk fakta samtidigt som inte teoretiska föreställningar 

avvisas(Patel & Davidson, 2011). Vi har valt att gå tillväga via en abduktiv ansats på grund av 

att det är en kombination mellan induktiv och deduktiv teori. Valet av hermeneutik som 

vetenskapligt förhållningssätt har varit bidragande till abduktion som ansats då hermeneutisk 

forskning präglas av abduktion. Detta arbetssätt anser vi är lämpligast för genomförandet av 

vår undersökningdå teori i form av litteratur och vetenskapliga artiklar har studerats. Dessa 

har sedan kombinerats med analys av empirin som erhållits vilket vidare gjort att slutsatser 

kunnat genereras. Under forskningsprocessens gång har det empiriska området vi undersökt 

stegvis utvecklats och även teorin har korrigerats och förfinats. Processen har varit präglad av 

tolkning av teori och empiri i skenet av varandra där vi genomfört empiriska undersökningar 

vilka har jämförts med teorin.

2.4 Datainsamling

Insamling av data kan delas in i primärdata och sekundärdata. Primärdata är data som kommer 

till eller som ges under studiens gång. (Bell, 2006) Sekundärdata är hämtad data som andra 

forskare tidigare samlat in som finns i litteratur och artiklar. Därför är sekundärdata oftast 

insamlad med en annan problemformulering än vad forskaren själv belyser. Forskaren kan 

kombinera primärdata och sekundärdata eftersom all data inte kan fås enbart genom 

sekundärdata. (Bryman & Bell, 2005) Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) finns det 

många alternativ att skaffa data på och därför bör en avvägning göras mellan tillgänglighet, 

kvalitet samt kostnad. 

2.4.1 Val av primärdata

Vid forskningssammanhang är intervjuer med en respondent för det område som skall 

undersökas den vanligaste formen vid insamling av data (Ejvegård, 2003). Det finns olika sätt 

att utföra intervjuer på vilka är besöks-, mejl- samt telefonintervjuer.Telefonintervjuer har en 

hög svarsfrekvens och kostnaden för genomförandet är låg. De går relativt fort att genomföra 

samt möjligheten till följdfrågor finns. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011)Vi har valt att 

samla in data genom intervjuer som har varit vår primära datainsamling och den intervjuform 

vi har valt att använda oss av är telefonintervjuer.
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Vid framställning av intervjufrågor finns det två aspekter att beakta vilka är strukturering och 

standardisering. Strukturering framför till vilken grad frågorna är fria att tolkas av den 

intervjuade beroende på sina egna erfarenheter och inställningar. Standardisering innebär att 

bestämma hur mycket ansvar intervjuaren ska ta när det gäller intervjufrågornas utformning 

och i vilken ordning de ska ställas. Om intervjuaren formulerar frågorna själv och anpassar 

frågornas följd efter situationen har intervjun en låg standardisering. Däremot om intervjuaren 

ställer frågorna i exakt samma ordning till alla intervjuade har intervjun en hög 

standardisering. (Patel & Davidson, 2011) För att intervjusituationen ska bli så strukturerad 

som möjligt och inte leda i fel riktning är det viktigt att forskaren i förväg vet om vilka frågor 

som ska ställas och innehar den kunskap som är väsentlig (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

2011). Vi har läst oss in på ämnet så gott vi kunnat innan vi har formulerat frågorna till 

varumärkesspecialister för att intervjuerna skall bli så strukturerade som möjligt. Vi har valt 

att i förväg mejla våra intervjufrågor till varumärkesspecialister vilket har gett dem

möjligheter till förberedelse av sina svar. Frågorna vi har ställt till varumärkesspecialisterhar

vart likadana samt haft samma följdordning vilket har bidragit till att intervjuerna har präglats 

av hög standardisering.

Vi valde efter uppgörelse med varumärkesspecialister att spela in alla telefonintervjuer för att 

förenkla för oss så vi kunde lyssna i efterhand i fall det var något som inte begripits tydligt. 

Efter telefonintervjuerna så valde vi direkt att överföra från tal till skrift på grund av att 

informationen fortfarande var nyaktuell för oss och gjorde att vi kunde komma ihåg 

intervjuades svar om något lät otydligt. Vi har valt detta tillvägagångssätt för att vi ansåg att 

det var det bästa sättet att insamla den data vi behövde för att fullfölja vår studie. 

2.4.2 Val av sekundärdata

Det finns ett flertal fördelar med sekundärdata och en är att bra kvalitet på data samlas in till 

en låg kostnad. Det sparas även tid på att använda sig av sekundärdata då insamling på egen 

hand av data inte behöver göras. Dock finns det vissa aspekter att beakta vid användandet av 

sekundärdata då den inte är insamlad på egen hand. Detta innebär att kännedomen inte är lika 

stor och tid kommer krävas för att få kunskap om materialet. Även om sekundärdata har en 

bra kvalitet finnsdet trots detta ingen kontroll över kvaliteten på datamängden. Eftersom den 

ursprungliga insamlingen av data kan ha utförts i helt andra syften innebär detta att data bör 

beaktas med en viss försiktighet och noggrannhet. (Bryman & Bell, 2005)
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Vid vetenskapliga artiklar finns det vissa krav som ska vara uppfyllda för att kunskapen ska få 

kallas vetenskaplig. Kunskapen ska kunna omprövas för att finna nya uppfattningar och 

metoder samt ska det även framgå vem eller vilka som ställer frågorna som ska besvaras. 

Vidare ska kunskapen vara gjord så att den åter kan prövas på samma sätt och den ska också 

kunna avvisas som ogiltig och vara öppet redovisad.All information som finns på Internet är 

inte sökbar via vanliga sökverktyg såsom exempelvis Google utan det är endast cirka tio 

procent som är tillgängligt via dessa redskap. För att kunna nå data på det ”osynliga Internet” 

är ett sätt att använda sig av bibliotek eftersom de har tillgång till data som kan vara omöjlig 

att finna på egen hand samt kostsamt att nå. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011) 

Med detta i beaktning valde vi att söka data genom Linnéuniversitetets bibliotek och dess 

tillgång till information. Sekundärdata vi har använt oss av för att få mer information om vårt 

valda ämne är facklitteratur, webbaserade källor samt vetenskapliga artiklar. Vid nyttjande av 

sekundärdata har vi försökt att uppmärksamma noggrannhet och aktsamhet vid val av data. 

2.4.3Urval av datainsamling

Vid en studie finns det en stor mängd data tillgängligt och urvalbehöver göras eftersom all 

data som det finns tillgång till går inte att använda sig av utan forskaren får göra en sortering 

för att finna den mest väsentliga informationen till studien (Bryman & Bell, 2005).En studie

kan inte undersöka en hel population utan ett urval måste göras för att finna det väsentliga 

avseendet med studien (Patel & Davidson, 2011).Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) 

nämner att för att data som samlas in skall kunna bidra med kunskap till studien krävs det att 

den ska vara begriplig, trovärdig samt giltig för det valda ämnet. 

I och med vi avser att skriva en kvalitativ studie om varumärkesvärdering har vi valt att 

kontakta respondenter som har den kunskap och erfarenhet inom ämnet varumärkesvärdering 

som vi behövde för att kunna fullfölja studien. Vi har koncentrerat oss endast på de följande

femvarumärkesspecialister på grund av att vi ville undvika avtagande marginalnytta som hade 

uppstått vid fler intervjuantal av den valda studiens inriktning. Geografiskt sett har vi 

avgränsat oss till attgöra telefonintervjuer till Jönköping och Stockholm.

 Peter Bunge-Meyer, BrandAsset

 Mats Lundberg, Groth & Co

 Karin Nordberg, Danowsky & Partners, Swedish Standards Institute (SIS)
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 Pernilla Rehnberg, Deloitte 

 Jan Treffner, PricewaterhouseCoopers (PwC), Swedish Standards Institute (SIS)

2.5 Kvalitativa egenskaper

2.5.1 Tillförlitlighet

Utifrån behovet av information har det formulerats vissa kvalitetskrav på en undersöknings 

utformning (Smith, 2006). Vid en bedömning av företagsekonomisk forskning skall det tas 

hänsyn till kravet om tillförlitlighet vilket består av reliabilitet och validitet. För att 

forskningen ska ha ett vetenskapligt värde bör dessa krav vara uppfyllda. (Ejvegård, 2003) 

Tillförlitlighet handlar om i vilken grad undersökningens resultat kan göras om på nytt eller 

om resultaten påverkas av tillförlitligheter (Bryman & Bell, 2005). Ett annat sätt att beskriva 

tillförlitlighet på är huruvida en undersöknings resultat återger en riktig bild av verkligheten 

på ett säkert sätt (Smith, 2006). 

2.5.2 Validitet och reliabilitet

Validitet beskrivs som förmågan att mäta det som avses mätas exempelvis skall effektivitet 

mätas ska undersökningen ge svar om det. Det finns två aspekter på validitet vilka är inre och 

yttre validitet. Inre validitet innebär att det finns en överensstämmelse mellan begrepp och det 

som har mätts. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011) Enligt Bryman och Bell (2005) handlar 

intern validitet om ett kausalt förhållande mellan två eller flera variabler och ifall detta 

förhållande är hållbart. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) beskriver yttre validitet som 

en överensstämmelse mellan mätvärden som erhållits och verkligheten. Enligt Bryman och 

Bell (2005) handlar extern validitet om huruvida undersökningens resultat kan generaliseras 

utöver undersökningens innehåll.Reliabilitet innebär huruvida resultatet från en undersökning 

kommer bli likadant om undersökningen skulle utföras igen. Begreppet används ofta i 

samband med olika mått huruvida de är följdriktiga eller konsistenta. Reliabiliteten används

där forskaren har ett intresse av att undersöka ifall ett mått är säkert eller inte. (ibid.) 

För att uppnå en hög tillförlitlighet i studien som möjligt har vi valt att insamla data från olika 

håll där både vetenskapliga artiklar, Internetkällor, litteratur och lämpliga respondenter har 

ingått. Vi har förhållit oss kritiska till de källor vi har tillämpat och tillförlitlighet har uppnåtts 

enligt oss för att informationen har blivit bekräftad från olika håll.  
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2.6 Metod- och källkritik

Som nämnt ovan har vi valt att använda oss av telefonintervjuer som insamlingsmetod. 

Telefonintervjuer har vi valt för det geografiska avståndet till personerna vi velat intervjua har 

varit ett dilemma. Vihar valt bort mejl- och enkätintervjuer vid informationsinsamling 

eftersom vi upplevde det som ensidig kommunikation utan en tillräcklig möjlighet till att följa 

upp eller förtydliga frågor samt för att vi anser att pålitligheten vid telefonintervjuer ärstörre. 

När det gäller telefonintervjuer finns det kritik i form av att det kan vara besvärligt att ställa 

komplicerade och känsliga frågor samt se omden intervjuade talar sanning. Dessutom går det 

inte vid telefonintervjuerställa allt för invecklade frågor och även här kan intervjueffekt 

uppstå fast i mindre utsträckning än vid personliga intervjuer. Därtill finns det fara för att 

information faller bort vid intervjuer via telefon då svaren inte är lika detaljerade som de hade 

varit vid personliga intervjuer.(Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011) För att undvika denna 

risk har vi som sagt mejlat våra intervjufrågor till varumärkesspecialister i förväg vilket har 

gett dem möjligheter till förberedelse av sina svar. Under telefonintervjuernas gång har vi 

försökt ställa följdfrågor när vi märkt att de intervjuade varit oklara vid besvarandet av 

frågorna som ställts. 

Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) är det en förutsättning att forskaren använder 

sig av tillförlitliga och giltiga källor där granskning skerpå olika sätt beroende på vilken sorts 

källa det är. I och med detta har vi förhållit oss kritiska till de källor vi använt oss av för att 

studien ska bli så tillförlitlig som möjligt. Vi har valt att införskaffa information ifrån fyra 

olika informationskällor vilka är litteratur, vetenskapliga artiklar, Internet samt intervjuer. Vid 

val av litteratur till vårt valda ämne har vi använt oss av ett flertal olikalitteraturer för att 

kunna få information från olika källor. Det går dock att rikta viss kritik till vårt val av somliga 

referenser och dess betydelse för nuläget som exempelvisPatterns of Discovery (1958) som är 

skriven av Hanson. Det är även viktigt att vara källkritisk vid användning av Internet och 

kontrollera att författaren till dokumentet är trovärdig samt innehar den kunskap som behövs 

vilket är något vi har tagit hänsyn då vi har använt oss av källor från Internet.
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3. TEORETISK REFERENSRAM

Det här avsnittet redogör uppsatsens referensram där normativa standarder och lagar 

runt varumärkesvärdering tas upp samt varumärkets innebörd. Detta ska ligga som 

underlag samt ge läsaren en bredare teoretisk kunskap kringuppsatsensämne.

3.1 IAS 38 Immateriella tillgångar

3.1.1 Definition

”En immateriell tillgång är en identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk form”

(IAS 38, p.8)

En viktig del av definitionen är att en immateriell tillgång ska vara identifierbar för att den 

skall kunna skiljas från goodwill. Detta på grund av att goodwill vid rörelseförvärv står för de 

framtida ekonomiska fördelarna som andra tillgångar genererar och vilka inte är enskilt 

redovisade. Enligt standarden anses en tillgång vara identifierbar om den antingen:

- Är avskiljbar, på så sätt att den går att skilja från företaget och därmed exempelvis 

sälja eller överlåta.

- Uppkommit som en följd av avtal eller andra legala rättigheter oavsett om dessa är 

överlåtbara eller avskiljbara. (IAS 38, p. 11-12)

Ytterligare en väsentlig aspekt av definitionen är att företaget har kontroll över tillgången. 

Detta innebär vanligtvis att de framtida ekonomiska fördelarna som skall tillfalla företaget ska 

ha sin grund i legala rättigheter för att på så sätt begränsa andras möjligheter till att ta del av 

dem. Företaget kan anses ha kontroll över tillgången även om juridiska rättigheter saknas men 

det försvårar möjligheten att påvisa detta.(IAS 38, p. 13-15)

Sista delen i definitionen trycker på att resursen ska förväntas generera framtida ekonomiska 

fördelar för företaget. Dessa kan inbegripa intäkter från försäljning, besparingar på kostnader 

eller andra förmåner användandet av tillgången kan ge. (IAS 38, p. 17) Dessa framtida 

ekonomiska fördelar kan uppkomma genom både identifierbara förvärvade tillgångar och 

tillgångar som inte uppfyller kriterierna för redovisning, antingen var för sig eller gemensamt

(IAS 38, p.11). 
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3.1.2 Redovisning och värdering

IAS 38 har godtagit varumärken som en enskild post i balansräkningen vilket gör att 

varumärket skall skiljas frångoodwill och tas upp då de uppkommit som separat förvärv eller

del av ett företagsförvärv (Smith, 2006).En immateriell tillgång skall tas upp till dess 

anskaffningsvärde första gången den redovisas i balansräkningen. Anskaffningsvärde är 

samma som verkligt värde eller marknadsvärde och motsvarar det pris till vilket en tillgång 

skall kunna överlåtas eller en skuld regleras mellan oberoende parter. (IAS 38, p. 24)

Immateriella tillgångar skall om de uppfyller definitionenoch följande kriterier redovisas:

- Det anses sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som genereras av tillgången 

kommer tillfalla företaget vilka beräknas utifrån rimliga bedömningar från företaget.

- Tillgångens anskaffningsvärde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Vid bestämd 

nyttjandeperiod anses den immateriella tillgångens verkliga värde kunna beräknas på

ett tillförligt sätt. (IAS 38, p. 21-23)

Varumärken kan dock inte tas upp när de blivit internt upparbetade i företaget. Det beror på 

att det är svårt att både skilja från andra utgifter i företaget samt uppfylla kraven på 

identifierbarhet, kontroll och härledning av de framtida ekonomiska fördelar som varumärket 

genererar. (Smith, 2006)

3.1.3 Nyttjandeperiod

Nyttjandeperiodenutgör dentid under vilken en tillgång är tillgängligför användning av ett 

företag eller den mängd tillverkade enheter och liknande som väntas bli producerat med hjälp 

av tillgången. Ett företag har som uppgift att uppskatta om en immateriell tillgångs 

nyttjandeperiod är begränsad eller inte vilket påverkar dess redovisning. Ses den immateriella 

tillgången som begränsad skall även nyttjandeperiodens längd bestämmas av företaget. För att 

den immateriella tillgången skall anses ha obegränsad nyttjandeperiod skall det inte finnas 

någon förutsebar tidsperiod under vilken tillgången anses generera ekonomiska fördelar för 

företaget när hänsyn tagits till alla relevanta faktorer. (IAS 38, p.88)

3.1.4 Begränsade nyttjandeperioder

Immateriella tillgångar med begränsade nyttjandeperioder skall skrivas så att det 

avskrivningsbara beloppet är uppdelat på ett systematiskt sätt över nyttjandeperioden. 

Avskrivning ska ske med start från då tillgången börjar användas tills tillgången 
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klassificerarsig för försäljning samt tas bort från balansräkningen.Avskrivningsmetod som 

väljs skall ske utifrån hur de framtida ekonomiska fördelarna från tillgångenförväntas bli 

förbrukade av företaget. Kan detta inte fastställas på ett tillförlitligt sätt så ska linjär 

avskrivning ske där avskrivning med lika belopp förekommer varje år. (IAS 38, p. 97-

98)Avskrivningstid och avskrivningsmetod ska prövas om minst i slutet av varje räkenskapsår 

och om förändring behöver ske skall detta korrigeras (IAS 38, p.104 ).

3.1.5 Obegränsade nyttjandeperioder

Immateriella tillgångar som har utsetts till att ha obegränsade nyttjandeperioder skall inte 

skrivas av. Men företaget måste varje år och vid tecken på nedgång av värdet pröva om det 

finns ett nedskrivningsbehov av den immateriella tillgången genom att jämföra dess 

återanskaffningsvärde med dess redovisade värde. (IAS 38, p. 107-108) 

Återanskaffningsvärde fastställts av standarden som det värde som är högst av det verkliga 

värdet minus försäljningskostnader eller nyttjandevärdetvilket är nuvärdet av de framtida 

kassaflödena som förväntas genereras av en tillgång (IAS 36, p. 6,18). Dessutom måste 

nyttjandeperioden omprövas vid varje period för att se om den immateriella tillgången trots 

eventuella omständigheter uppfyller kravet på obegränsad nyttjandeperiod (IAS 38, p. 109).

3.1.6  Nedskrivningar

Företag tillämpar standarden IAS 36 - Nedskrivningar, när fastställande av 

nedskrivningsbehov till en immateriell tillgång skall ske(IAS 38, p. 111).Syftet med IAS 36 är 

att beskriva metoder företag använder för att se till att dess tillgångar eller kassagenererande 

enheter inte redovisas till ett högre värde än återanskaffningsvärdet (IAS 36, p.1).Ett 

nedskrivningsbehov uppstår när de redovisade värdet är högre än nuvärdet av det 

inbetalningsöverskott som tillgången väntas frambringa antingen genom användning i 

verksamheten eller genom försäljning. Standarden anger även när ett företag skall återföra en 

nedskrivning och vilka upplysningar som ska förekomma. (IAS 36, p.1)

Ett företag ska i slutet av varje rapportperiod bedöma om tillgången kan ha minskat i värde 

genom att beräkna dess återanskaffningsvärde. Indikationer som kan visa detta kan vara i 

form av externa informationskällor vilka kan synliggöra de negativa effekter som kan uppstå 

vid ändrade förutsättningar på marknaden. Interna informationskällor är även de av betydelse 

då de kan visa om förändringar ägt eller väntas äga rum gällande tillgången. (IAS 36, p.12)
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3.1.7Upplysningar

Ett företag skall för varje slags immateriell tillgång lämna upplysningar. Bland annat ska 

dessa upplysningar innehålla nyttjandeperioder och ifall de anses vara begränsade eller inte, 

avskrivningsmetoder som gäller vid bestämda nyttjandeperioder samt avstämning av det 

redovisade värdet av den immateriella tillgången vid periodens början och slut. ( IAS 38, p.

118) Vissa immateriella tillgångar som har liknande beskaffenhet och användning däribland 

varumärken kan antingen delas upp i mindre grupper eller större och därmed redovisas på det

sätt som ger mer relevant information för användarna (IAS 38, p. 119).Dessutom skall 

företaget upplysa om vilka faktorer som har varit avgörande för bland annat den valda 

nyttjandeperioden (IAS 38, p. 122).

3.2 IFRS 3 Rörelseförvärv

3.2.1 Förvärvsmetoden

Allt rörelseförvärv ska redovisas genom tillämpning av förvärvsmetoden vilken görs genom 

att först identifiera förvärvaren och sedan fastställa tidpunkten för förvärvet. Ett av företagen 

vid varje rörelseförvärv skall utses som förvärvaren och får då bestämmande inflytande i det 

företag som har förvärvats vilket även blir förvärvstidpunkten.Bestämmande inflytande sker 

när förvärvaren har erhållit mer än hälften av aktierösterna vilket ger denne kontroll över 

företaget.(IFRS 3, p. 4-8)Vidare kräver förvärvsmetoden per förvärvstidpunkten redovisning 

samt värdering av de identifierbara förvärvade tillgångarna, de övertagna skulderna, 

eventuella innehav utan bestämmande inflytande samtgoodwillseparat från dessa(IFRS 3, p.4-

5). De förvärvade identifierbara tillgångarna samt de övertagna skulderna skall vid 

förvärvstidpunkten värderas till deras verkliga värden som är det belopp till vilket en tillgång 

skall kunna överlåtas eller en skuld regleras mellan oberoende parter. (IFRS 

3,p.18)Identifierbara immateriella tillgångar som exempelvis varumärken skall vid förvärv 

redovisas separat i de finansiella rapporterna om det inte skett innan på grund avatt de har 

blivit utvecklade internt vilket även gjort då atteventuella utgifter för dessa redovisats som 

kostnader (IFRS 3, p.13).

3.2.2Upplysningar

IFRS 3 är utformad för att ange hur den finansiella rapporteringen skall vara då företag 

genomför ett rörelseförvärv och för att förbättra relevansen, tillförlitligheten samt 

jämförbarheten på den information som uppkommer. Dessutom är det viktigt att
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upplysningarlämnasså att de finansiella rapporterna visar förvärvets karaktär och finansiella 

effekter för användarna. Upplysningar som bland annat skall framgå är redogörelse av 

företaget som har förvärvats och en beskrivning av hur förvärvaren erhöll bestämmande 

inflytande samt även tidpunkten då det skedde. Vidare ska prisetvärderat till verkligt värde 

som ges vid förvärvet och vad som ingår i det förklaras. Detsamma gäller i vilken form 

ersättningen har erhållits och de kostnader som uppstått i samband med förvärvet.(IFRS 3, p. 

B 64)

3.3Varumärket

3.3.1 Varumärketochdessfunktion

”Brand is not what you say it is. It´s what they say it is”

(Wheeler, 2013, s.8)

Det finns obegränsat med definitioner på vad ett varumärke utgörs av exempelvis kan ett 

varumärke vara ett slags rykte på dess marknad eller en identitet. Det kan även ses som ett 

löfte till kunden att leverera just den kvalitet som önskas. (Haxthausen, 2009)Juridiskt 

definieras varumärken i första kapitlet, fjärde paragrafen i Varumärkeslagen som: 

”Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet 

personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess 

förpackning, förutsatt att tecknen har särskiljningsförmåga” (SFS 2010:1 877 4§). 

Ett varumärke utgörs av mer än endast ett namn och en symbol. Ett varumärke är för 

konsumenten dess tolkning och känsla av en produkt samt dess prestanda. Varumärket är allt 

som själva produkten eller servicen betyder för kunden och finns i medvetandet hos 

konsumenterna. (Armstrong, 2009) Ett varumärke är en bärare av ett visst budskap som 

företaget vill förmedla till en mottagare. Mottagaren av budskapet är sedan den som väljer hur 

den ska tolka budskapet som förmedlats oberoende av hur företaget bakom varumärket vill att 

det skall tydas. De associationer som mottagaren har till varumärket bestämmer de kommande 

val som denne står inför och därmed har varumärket en stor inverkan på mottagarens beteende 

i en viss köpsituation. (Treffner, 2011) 



27

”Brand will become the most powerful strategic tool since the spreadsheet”

(Wheeler, 2013, s. 2)

Ett varumärkes funktion innebär att generera värde för dess ägare (Treffner, 2011). 

Haxthausen (2009) beskriver att värde skapas för företag genom kunden och dess 

köpbeteende det vill säga det är kunden som genererar intäkter och vinster för 

verksamheten.Definitionen på en tillgångs värde är det diskonterade värdet av förväntade 

framtida kassaflöden vilka tillgången ifråga har framställt. Därmed för att ett varumärke skall 

utöva ett värde måste det ha ett kassaflöde som är större än de som ägaren till varumärket 

skulle tilldelats utan att inneha varumärket. Genom att innehavaren av varumärket kan ta 

högre pris för sin vara än konkurrenterna kan ett sådant merkassaflöde skapas, det talas om att 

varumärket kan generera en prispremie. I vissa fall talas det om att en volympremie skapas 

genom att varumärkets innehavare åstadkommer en högre försäljningsvolym än 

konkurrenterna genom ägande av högre marknadsandel. För att en prispremie eller en 

volympremie skall kunna genereras av ett varumärke krävs det trogna konsumenter som väljer 

att köpa en vara med ett visst varumärke trots att den har ett högre pris än konkurrerande 

märken. Det finns två olika lojaliteter som fordras för att ett varumärke skall kunna skapa en 

stark pålitlighet vilka är affektiv lojalitet och kalkylerad lojalitet. Affektiv lojalitet innebär en 

känslomässig trohet och en slags tillfredställelse. Kalkylerad lojalitet uppstår när en 

imperfektion på marknaden förekommer vilket medför att byte till en produkt av ett annat 

varumärke ger upphov till en kostnad. Ett varumärkes livslängd varierar på grund av attvissa 

varumärken försvinner och ersätts av nya, andra återuppstår medan en del varumärken är över 

hundra år gamla. (Treffner, 2011) 

3.3.2 Varumärkesskydd och pantsättning

Ett varumärkesskydd kan fås via registrering hos Patent- och registreringsverket och det är 

kännetecknet för varumärket som registreras. Kännetecknet utgörs av det som får oss att 

förena till det budskap som förmedlas av varumärket. För att ett kännetecken skall kunna 

registreras är det en förutsättning att det går illustreras grafiskt.(Treffner, 2011) Patent 

definieras som en rätt och möjlighet till förhindra andra från att utföra något. Patent ger 

exempelvis möjligheten till att förbjuda andra att tillverka och sälja en viss vara. Det går även 

välja att ge andra tillåtelse att använda sig av tekniken och vill någon betala för det kan också 

en licens säljas. Ett patent kan ha två olika syften vilka delas in i kostnadsbesparande patent 

och differentierande patent. Kostnadsbesparande patent innebär att möjliggöra en effektivare 
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produkttillverkning medan differentierande patent innebär att ge skydd för en unik funktion 

för kunden.Det finns möjlighet till pantsättning av ett varumärke när ett företag är behov av 

att låna pengar vilket innebär att varumärket sätts i säkerhet för lånet. Pantsättningen 

registreras hos Patent- och registreringsverket genom ett skriftligt avtal och panthavaren kan 

utgöras av antingen en juridisk eller fysisk person. (Treffner & Gajland, 2001)  

3.4 ISO 10668: 2010

3.4.1 Introduktion av ISO 10668:2010

ISO 10668:2010 Brand valuation - Requirements for monetary brand valuation framställdes i 

september 2010 och har som syfteatt frambringa en pålitlig och konsekvent värderingsmetod 

för varumärken (Liberman & Heberden, 2012).ISO är en internationell organisation som 

utvecklar och publicerar standarder. För att en standard skall bli publicerad är det viktigt att 

minst 75 % av medlemmarna i ISO-kommittéerna röstar för. Immateriella tillgångar har 

etablerat sig som högt värderade tillgångar och varumärken är troligen den mest värdefulla 

men minst förstådda immateriella tillgången. Men trots detta så måste varumärken värderas 

tillförlitligt och standarden ger en vägledning i värderingsprocessen sett både ur de finansiella, 

beteendemässiga samt juridiska aspekterna. (ISO 10668:2010, 2010)

I standarden delas varumärken upp i brand och trademark. Brand definieras som en 

marknadsföringsrelaterad immateriell tillgång som omfattar exempelvis ett namn, term eller 

en symbol som skall identifiera produkter samt skapa associationer hos konsumenter och

därmed generera värde för företaget. Trademark däremot definieras som ett kännetecken där 

tecknet är rättsligt skyddat eller en kombination av tecken som gör det möjligt för företag att 

skilja sina produkter från andras. Kännetecknet kan exempelvis bestå av ett ord, siffror, 

figurer eller kombination av färger. (ibid.)

Standarden fungerar som ett ramverk för varumärkesvärdering där grunder och metoder för

värdering samt mål tas upp. Utöver det tas även metoder för att rapportera resultatet av 

värderingen upp samt kvalitetsdata och antaganden. Vid värdering av varumärket skall data 

och antaganden som används bedömas huruvida de är relevanta, konsekventa,tillförlitligaoch 

tillräckliga.Vid varumärkesvärderingar görs antaganden kring de omständigheter som kan ske 

och påverka varumärkets värde och därmed dess förutsättningar. (ibid.)
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3.4.2Specifika och allmänna krav

Standarden talar för öppenhet i och med att varumärkesvärderingar och dess processer skall 

vara avslöjande. Validitet är av betydelse då värderingar skall vara baserade på giltiga och 

relevanta inputs samt antaganden. Reliabilitet är betydelsefullt då en värdering skall gå att 

repetera och därmed ge ett snarlikt resultat. Tillräcklighet talar för att varumärkesvärderingar 

skall grundas på tillräcklig data och analyser för att en tillförlitlig slutsats skall kunna fås. 

Objektivet är också essentiellt då det är av högsta grad betydelsefullt att den som utför 

varumärkesvärderingar inte är partisk på något sätt. (ISO 10668:2010, 2010)

Syftet med värderingen skall ange anledningen till varför värderingen utfördes, 

förutsättningarna för värderingen, vilken position den som utför värderingen innehar samt 

vilken dag värderingen utfördes på. Det finns ett antal olika syften med en värdering vilka 

exempelvis kan vara att framställa information om verksamheten eller redovisning. 

Varumärkets monetära värde skall utgöras av den ekonomiska fördel som genereras under den 

förväntade ekonomiska livslängden av varumärket. Allmänt beräknas det monetära värdet 

med hänsyn till kassaflöden som bestäms med avseende på inkomster, ekonomiska vinster 

eller kostnadsbesparingar. (ibid.)Vid användning av standarden inkluderar de bland annat 

krav på att det skall framgå en definition av varumärket i fråga (Salinas, 2011).En 

identifikation av ett varumärke innebär att identifiera, definiera och beskriva varumärket för 

värderingen(ISO 10668:2010, 2010).

3.4.3 Finansiella, beteendemässiga och legala aspekter

ISO 10668:2010talar för att vid utförande av varumärkesvärderingar skall finansiella, 

beteendemässiga och legala parametrar tas hänsyn till vilka ska resultera i en samlad 

bedömning av varumärket(ibid.). De värderingsmetoderna som används idag är väletablerade 

men dock tar de ingen hänsyn till juridiska och beteendemässiga aspekter (Liberman & 

Heberden, 2012). I och med detta har det lett till en bristande trovärdighet eftersom metoderna 

förlitar sig på tvivelaktiga beståndsdelar som inte kan förklaras på ett lämpligt sätt vilket

inneburit en stor förvirring hos de som tillämpar dessa metoder (Salinas, 2011).Standardens

krav för samordning av ekonomiska, beteendemässiga och juridiska bedömningar har

resulterat i en mer omfattande varumärkesvärdering. ISO10668:2010 kommer dock leda till 

en mer komplex uppsättning av rättsliga frågor för att en bedömning skall kunna utföras och 

juridiska yttranden kommer att förlitas på mer än tidigare. När ISO 10668:2010 kommer 

under officiell översyn kommer förhoppningsvis ett antal brister att åtgärdas som exempelvis 
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avsaknad av relevant utbildning hos vissa av de som utför varumärkesvärderingar. (Liberman 

& Heberden, 2012)

3.4.4 Varumärkesvärdering

De metoder som tillämpas vid varumärkesvärdering ärinkomstsbaserad-, kostnadsbaserad-

samt marknadsbaserad värderingsmetod. Den metod som väljs beror bland annat på 

värderingens syfte och varumärkets egenskaper. (Liberman & Heberden, 2012) Det finns tre 

olika skäl till tillämpning av värderingsmetoder vilka är redovisning, transaktionsdata samt 

varumärkeshantering. Marknadsbaserad- och kostnadsbaserad värderingsmetod tillämpas när 

tillgången enligt studien inte är unik och att det finns jämförbara transaktioner på marknaden. 

(Salinas, 2011)

Inkomstbaserad värderingsmetod 

Varumärkets värde beräknas med hänsyn till det nuvarande värdet av de ekonomiska fördelar 

det vill säga det kassaflöde som förväntas fås under varumärkets återstående 

nyttjandeperiod.Vid bestämning av ett varumärkes ekonomiska livslängd ska det tas hänsyn 

till trenden i den bransch som varumärket brukas i.Den diskonteringsränta som används vid 

nuvärdesberäkning av framtida förväntade kassaflöden som är relaterade till ett varumärke 

bestäms utifrån den diskonteringsränta som brukas vid nuvärdesberäkning av kassaflöden från 

verksamheten som helhet. Av ett företags tillgångar och skulder skall diskonteringsräntan 

också reflektera till de risker som finns med varumärket. Om dessa risker inte tas i beaktning i 

kassaflödet eller i den uppskattade livslängden för varumärket skall vissa faktorer i 

diskonteringsräntan inkluderas såsom risker som kan uppkomma från marknaden eller 

beteendemässiga och juridiska risker. I inkomstbaserad värderingsmetod skall kassaflöden 

beräknas på en skattesats på kapital efter skatt. Det kassaflöde som tillämpas i en 

varumärkesvärderingsmetod skall vara hänförbart till varumärket. Kassaflöden kan 

bestämmas med hjälp av prispremiemetoden, volympremiemetoden,relief of royaltymen även

inkomstfördelningsmetoden,residualkassaflödesmetoden och marginalkassaflödesmetoden går 

att tillämpa.(ISO 10668:2010, 2010)

Prispremiemetoden beräknar värdet av ett varumärke genom beaktande av det prispåslag som 

det skapar. Det pris som tas för produkter som innehar ett visst märke skall lämpligen 

jämföras med priset för en produkt utan märke. Vid en bedömning för att fastställa det 

kassaflöde som är hänförligt till ett varumärke skall det kunna identifieras. Det skall 
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ävenelimineras faktorer som produkter utan märke innehar för att undvika att varumärkets 

ägare ta ett högre pris för produkterna i fråga. De extra kostnader som skapas för att kunna ta 

ut ett högre pris skall dras från varje prispåslag. En identifikation av en märkesvara eller en 

vara utan märke kan vara svårt att finna i flertalet branscher och därför skall prispåslaget 

bedömas därefter med hänvisning till varumärket med den lägsta marknadsstyrkan. Det skall 

även tas hänsyn till de fördelar som kostnadsbesparingar genererar. (ISO 10668:2010, 2010)

Vid volympremiemetoden beräknas värdet av ett varumärkei förhållande till det 

rörelseresultat det genererar. Volympremiemetoden kan tillämpas för att fastställa det 

kassaflöde som varumärket frambringar. I denna metod skall ytterligare kassaflöde som 

genereras genom en volympremie bestämmas från en analys av marknadsandelar. Detta extra 

kassaflöde är det kassamässiga resultat som uppkommit på grund av ett överskott av 

marknadsandelar. Men ett sådant extra kassaflöde kan även uppkomma på grund av andra 

faktorer exempelvis marknadsimperfektion. Denna metod skall liksom prispremiemetoden ta

hänsyn till de fördelar kostnadsbesparingar framställer.(ibid.)

Relief of royalty beräknar ett varumärkes värde som nuvärdet av förväntade framtida 

betalningar av avgifter förutsatt att varumärket licensieras och inte ägs. Värdet utgörs av i 

denna metod av nuvärdet av betalningar för avgifter som sparats genom ägandet av 

varumärket. Den avgift som skall tillämpas vid värderingen bestäms utifrån en analys som 

görs av olika licenssystem för jämförbara varumärken och en lämplig fördelning av 

varumärkets resultat mellan licensgivare och licenstagare. (ibid.)

Marknadsbaserad värderingsmetod 

Metoden värderar ett varumärke utifrån vad andra köpare på marknaden har betalat för 

varumärken som kan anses vara likartade med varumärket i fråga samt så ska kompensation 

för skillnader mellan dessa varumärken utföras.Vid marknadsbaserad värderingsmetod anses 

varumärken vara jämförbara vid en värdering om de innehar liknande egenskaper såsom 

styrka, produkten i sig eller ekonomiska och rättsliga situationer. Transaktionerna skall även 

ha skett i närheten av tiden till valuteringsdagen för värderingen för att anses vara jämförbar. 

Något som bör tas i beaktande vid värderingen av varumärket är att det verkliga pris som 

förhandlats kan reflektera strategiska värden och synergier som den nuvarande ägaren inte 

kan genomföra. En analys skall utföras vid tillämpning av marknadsbaserad värderingsmetod

av de nuvarande och förväntade marknadsförhållandena såsom volym och värden för att 

kunna bedöma exempelvis storlek och trender i den marknad varumärket existerar i. 
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Bedömningen som utförs skall innefatta all relevant finansiell data och resultaten av denna 

analys skall sedan återspeglas i värderingen. (ISO 10668:2010, 2010)

Kostnadsbaserad värderingsmetod

Kostnadsbaserad värderingsmetod beräknar värdet av ett varumärke baserat på den kostnad 

som investerats för att skapa varumärket eller kostnaden för ersättning samt återgivande. Den 

verkliga kostnaden som investerats i ett varumärke utgörs av alla kostnader som spenderats på 

att utveckla och skydda varumärket. Viktigt att beakta är att denna metod utgår ifrån 

antagandet att en investerare inte skulle vara villig att betala mer för ett varumärke än vad 

kostnaden skulle vara för att återge eller ersätta varumärket.Tillämpning av metoden sker när 

de andra värderingsmetoderna inte kan användas och att kostnaderna kan beräknas med 

tillförlitlig data.(ibid.)

3.4.5 Beteendemässiga aspekter

De viktigaste finansiella aspekterna och värderingsantagandena vid en bedömning av 

varumärkets värde skall vara baserat på en analys av beteendemässiga aspekter av 

varumärket. Vid inkomstbaserad värderingsmetod är en beteendemässig analys nödvändig 

eftersom de monetära andelarna som är hänförbara till varumärket ska fastställas och den risk 

som finns vid bestämmandet av diskonteringsräntan av varumärket bedömas. Den 

marknadsbaserade värderingsmetoden är en analys av de beteendemässiga perspektiven 

oundviklig i och med fastställandet av flertalet beståndsdelar. Kostnadsbaserad 

värderingsmetod kräver en beteendemässig analys i och med för att kunna bestämma den 

kostnad för att utveckla ett liknande märke och nytta. (ibid.)

En varumärkesvärdering skall avse det sätt varumärket genererar värde och en beaktning av 

alla ekonomiska fördelar som skapas av varumärket i verksamheten skall tas. Ett fastställande 

av ett varumärkes position skall omfatta en bedömning av den marknad varumärket existerar 

på. Ett varumärkes framtid och dess värde bestäms av intressenternaoch huruvida lojala de är 

till varumärket. Därmed är en bedömning av varumärkets värde och de risker som finns inte 

meningsfullt utan en omfattande analys av intressenternas uppfattning av varumärket i 

jämförelse med konkurrenterna. En analys skall utföras av varumärkets styrka bland dess 

intressenter för att kunna få en uppskattning av framtida försäljningsvolymer, intäkter och 

risker. De mått som finns för att få en uppskattning för varumärkens styrka består av 

medvetenhet, kunskaper, attityd, lojalitet och märkbara egenskaper. Data som finns tillgänglig 
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för varumärkets styrka vid en värdering är väldigt varierande från ett varumärke till ett annat 

när det gäller kvalitet och kvantitet. Något som bör tas i beaktande är att varumärkets styrka

kan påverkas av olika faktorer exempelvis förändringar i konsumentens beteende och trender. 

För att få kännedom om ett varumärkes efterfrågan görs en utvärdering av ett varumärkes 

relevans i sin specifika marknad och den bransch den existerar i vid varje

varumärkesvärdering. Detta eftersom ett varumärkes efterfrågan har stor betydelse huruvida 

ett köp på en marknad kommer ske. (ISO 10668:2010, 2010)

3.4.6 Juridiska aspekter

En bedömning av ett varumärkes rättsliga skydd skall omfatta en granskning av skyddet samt 

kunna identifiera respektive juridisk rättighet som skyddar varumärket, innehavaren av varje 

juridisk rättighet samt de juridiska parametrar som påverkar varumärkets värde. Bedömning 

av det rättsliga skyddet för varumärket skall ske i respektive domsrätt och de juridiska 

rättigheter som finns vidvarumärkesskydd kan variera mellan de olika rättsystemen. En annan 

väsentlig aspekt är att varumärkets värde i en värdering endast skall tillhöra innehavaren av de 

juridiska rättigheterna. (ibid.)

De juridiska rättigheterna fastställs genom registrering, lagstiftning eller användning. 

Juridiska rättigheter som förvärvats genom registrering bestäms i termer av tecken såsom de 

visas i registreringsdokumentet som produktersamt område.Att registrera ett varumärke utgör 

i allmänhet en av de viktigaste formerna av rättsligt skydd. Vid användning har vissa 

rättigheter förvärvats och dessa skall bestämmas med avseende på användningens område och 

marknad i enlighet med lagstiftning. Bedömningen av ett varumärke skall beakta alla juridiska 

parametrar som påverkar varumärket dessutom skall även bland annat varumärkets 

särskiljningsförmåga och omfattningen av varumärkets användning finnas med. Den juridiska 

betydelsen beror på överensstämmelsen mellan den marknad varumärket existerar på och de 

juridiska rättigheter varumärket innehar. Betydelsen anger förhållandet mellan marknadens 

uppfattning och de juridiska rättigheterna. Tredje parts rättighet kan influera den nuvarande 

eller planerade tillämpning av varumärket eller med andra ord dess värde. (ibid.)
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4. EMPIRI

I detta avsnitt redogörs de organisationer som har ingått i vår studie. Vidare presenteras en 

sammanställning av intervjuerna som utförts med respondenter från dessa och därmed den 

information och fakta som erhållits avseende vår problemformulering. 

4.1PwC, SIS

PricewaterhouseCoopers (PwC) är revisions- och konsultbolaget som både är ledande i 

världen och i Sverige. De arbetar med att utveckla och sälja tjänster inom revision, 

redovisning och annan kvalificerad rådgivning för att hjälpa de som utnyttjar deras tjänster att 

uppnå både värdetillväxt och trygghet(www.pwc.se). Jan Treffner är expert inom immateriella 

frågor på PwC och har sedan mitten av 1990-talet erfarenhet av att utföra värderingar på 

företags tillgångar.  Treffner har de senaste åren specialiserat sig på immaterialrätten med 

mest betoning påvarumärken. Dessutom så satt Treffner som ordförande i SIS, det vill säga 

det svenska bidraget till ISO- kommittén som var med och tog fram ISO 10668: 2010.  

Treffner definierar varumärket som bärare av ett budskap som ligger i betraktarens ögon som 

påverkar dennes agerande dvs. det är något som skapar associationer hos denne person som 

påverkar beslutsfattandet.Det kan vara att en konsument väljer en vara framför en annan på 

grund av ett varumärke eller att en student väljer att ta anställning hos ett företag på grund av 

dess image.Treffner menar att immateriella tillgångar däribland varumärken och dess 

värdering har fått en allt större betydelse för företag i och med att betydelsen för 

värdeskapande har ökat.  Det är enkelt att se genom att jämföra börskurser på företag med det

bokförda värdet på eget kapital över tiden. Företag värderas idag väsentligt högre i 

förhållande till sitt bokförda värde på eget kapital än vad de gjorde bara för tjugo – trettio år 

sedan. Treffner tar upp ett exempelmed grundaren till telefonaktiebolaget LM 

Ericsson.Ericsson hade bara vanlig folkskola till utbildning och när Ericsson skulle starta sin 

första telefontillverkning inköptes en telefon vilken skruvades isär för att se telefonens 

uppbyggnad. Därefter klurade Ericsson på hur telefonen kunde förbättrasvilket gjorde att LM 

Ericssons första telefon tillverkades och sedan marknadsfördes. Idag skulle Ericsson titulera 

sig civilingenjör för att Ericsson klarar av att köpa en mobiltelefon och skruva isär den och 

göra den bättre på så enkla grunder. Med detta exempel vill Treffner förklara att företag och 

dess produkter har blivit allt mer komplicerade idag vilket har lett till en allt större betydelse 

av immateriella tillgångar. Med marknadens stora utbud som nu finns av konkurrerande varor 
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är en objektiv företagsanalys nästan omöjlig att göra för de flesta och därför sker orientering 

efter varumärket istället.  

När en varumärkesvärdering påbörjas så beskriver Treffner att det första som tittas på är om 

det finns några förutsättningar om varumärket skapar något merkassaflöde. Det är av högsta 

grad relevant om företaget tar ut högre pris eller säljer större volym än konkurrenterna. I 

många fall kan det påvisas redan direkt då att ett visst varumärke inte har något värde för att 

det inte genererar merkassaflöde. Men om det finns ett merkassaflöde så tittas det vidare på 

om det finns några undersökningar som ger vägledning till en bedömning hur stor del av detta 

kassaflöde som kommer just från varumärket eftersom det kan vara andra faktorer som spelar 

in. Treffner tar upp att ett exempel på detta kan vara IKEA och Poggenpohl kök. Startavgiften 

på ett Poggenpohl kök ligger på 300 000 kr och då kan första tanken vara att det ligger 

mycket i varumärket men så är det inte i detta fall utan mycket ligger även i materialet. 

Poggenpohl använder aluminium som håller i flera hundra år medan IKEA inte använder alls 

lika tåligt material. Treffner påpekar att allt inte är hänförligt till den materiella prisskillnaden 

utan andra faktorer kan också spela in. Det gäller att isolera i sitt kassaflöde det som kan anses 

vara just hänförligt till varumärket och sedan diskontera det värdet. 

Treffner fortsätter med att förklara att information som tas fram inför en varumärkesvärdering 

är först och främst finansiell information som då inkluderar företagets specifika siffror men 

även marknaden och hur den ser ut, dess utveckling och konkurrenssituation. Företagets 

siffror är information som är relativ enkel att ta fram då det framgår i företagets redovisning 

och även likaså information om marknaden då det oftast finns externa källor som för statistik.

Efter den finansiella informationen kollas det mer på beteendemässiga aspekter som lojalitet 

varumärket genererar och då tittas det på undersökningar som visar varför konsumenter väljer 

just det varumärket. Dessutom tas det hänsyn till hur lojala konsumenter är mot detta märke 

jämfört med andra konkurrerande märken och på detta sätt får vi hjälp med att se hur mycket 

kassaflöde som är hänfört till varumärket. Treffner menar att många företag som vill ta reda 

på sina kunders lojalitet mot varumärket mäter fel saker som exempelvis undersökning av hur 

många som har observerat en reklamkampanj vilket är något helt annat än lojalitet och 

intresse för produkten eller varumärket. Det svåraste och som ungefär 70 % av tiden går åt till 

menar Treffner är att isolera det kassaflöde som är hänförligt till varumärket.

Treffnertalar för prispremie och volympremie metoderna vid varumärkesvärdering. Det som 

betraktas är vilken av dessa premier det varumärket som undersöks genererar. Exempelvis så 
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har McDonald’s volympremie medan kosmetika har prispremie men det kan även vara så att 

ett varumärke innehar båda. Treffner påpekar att de alltid även kollar på relief of royaltyfast 

metoden innehar en inbyggd svaghet på grund av att det är ett avtal mellan den som innehar 

varumärket och den som nyttjar varumärket på licensbasis. Licensavgiften är satt att vinsten 

som varumärket genererar skall fördelas på den marknad som dessa parter agerar på. Det 

innebär om metoden appliceras rakt av utan någon ytterligare fundering av företag som 

disponerar och hanterar sitt varumärke själv kan leda till underskattning av varumärkets 

värde.Treffner talar för att relief of royaltyfungerar som ett komplement på så sätt om 

prispremiemetoden visar att ett varumärke är värt 500 miljoner och relief of royaltyvisar 

mellan 350-450 miljoner ligger värderingen rätt. Men skulle relief of royalty visa 800 

miljoner istället fortsätter Treffner att då tas det en vända till i värderingsprocessen och letas 

efter om något har blivit missat.Svårigheter vid prispremiemetoden är som nämnt förut att 

bedöma kassaflödet som skapas av varumärket och vid relief of royaltyär det istället hitta 

royaltysatsen med jämförbara varumärken. Royaltysatsen är svår att finna eftersom det inte 

bara går att ta ett genomsnitt av alla licensavgifter på grund av att det kan vara helt olika 

budskap och omfattningar av varumärken. Treffner tillägger att den kostnadsbaserade 

värderingsmetoden kan användas då varumärket inte har blivitregistrerat för då finns det inget 

annat att gå efter. 

Treffner som var med och utvecklade ISO10668:2010påpekar att initiativet till standarden 

berodde på att innan när företag har värderat ett och samma varumärke har de kommit fram 

till helt motsatta siffror som ingen förstod var de kom ifrån.Treffner fortsätter med att syftet 

med standarden är att varumärkesvärderingar skall vara transparenta på så sätt att det skall 

kunna ses hur värderaren har gjort och vart värdet som uppstår kommer ifrån. Exempelvis 

skall det kunna visas varför 60 % och inte 70 % av ett kassaflöde har genererats av en högre 

prissättning i förhållande till varumärket. Det är även viktigt att det framgår antagandenoch 

motiveringar för tanken är att två personer som gör varumärkesvärderingar skall komma fram 

till samma resultat.Enligt Treffner var målet med standarden att alla ska göra lika vilket då

även bidragit till högre tillförlitlighet på de varumärkesvärderingar som görs. 

Treffner menar att ISO 10668:2010 kommer till användning dels för olika institut och dels för 

professionella varumärkesvärderare. Dessutom kan standarden användas internt inom 

företaget för att säkerställa att en konsekvent behandling och ett konsekvent resonemang 

ligger bakom den värdering det rör sig om. Dock behövs inte standarden följas vid 

varumärkesvärderingar men användande av den helt eller till viss del då med undantag för 
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eventuella områden där tillräcklig information inte finns,ger en ökad tillförlitlighet och 

trovärdighet för värderaren och dennes analyser av varumärket. Finns inte tillräcklig 

information om ett område behövs det kompletterade uppgifter med rimliga ideal och 

slutsatser kring det.ISO 10668:2010 bryr sig inte om den specifika redovisningsmässiga 

behandlingen utan standarden går ut på att värdera varumärkets marknadsvärde som både kan 

vara det internt upparbetade och det förvärvade varumärket. Treffner menar på att även om 

ISO 10668:2010 inte är obligatorisk så förutsätter han att de flesta varumärkesspecialister 

använder sig av standarden vid värderingar på grund av dess fördelar. Bland annat så har 

Interbrand och några andra värderingsinstitut har ISO-certifierat sitt tillvägagångssätt vid 

varumärkesvärderingar fast Treffner påpekar att det är långt kvar att gå för att standarden 

skall bli universell vägledning vid varumärkesvärderingar. 

Treffner anser på grund av att det tas hänsyn till både finansiella, juridiska och 

beteendemässiga aspekter vid användning av standarden ger det en rättvis bedömning av 

varumärket. Detta gäller speciellt beteendemässiga aspekter påpekar Treffner och tas det inte 

hänsyn till dessa parametrar fås inte en korrekt bedömning av varumärket. Även den juridiska 

aspekten har fått en allt mer väsentlig innebörd menar Treffner då om det saknas ett juridiskt

skydd av varumärket ökar risken vilket även påverkar avkastningskravet. Treffner menar på 

att tillämpningen av varumärkesvärderingar i och med införandet av ISO10668:2010 inte 

förändrats av betydande grad i praktiken för PwC då de kört med de metoder som finns i 

standarden sedan mitten av 1990-talet. Det som har förändrats är att det blivit mera tydligt hur 

en värdering skall gå tillväga. Men Treffner påpekar att efterarbetet det vill säga 

rapporteringen av hur ett varumärke har blivit värderat har förändrats i och med ISO 

10668:2010 på så sätt att de görs mer analyser kring de svagheter som uppstår i 

värderingen.Treffner fortsätter med att förklara att ISO-standarden har bidragit till ännu bättre 

handledning i värderingsprocessen då IFRS 3 och IAS 38 inte behandlar beteendemässiga 

aspekter. Treffner påpekar att det finns rum för förbättring av standarden men det är inte 

aktuellt i nuläget och han menar också på att ISO 10668:2010 är en standard och inte en 

lärobok i varumärkesvärdering.

4.2Deloitte

Deloitte är ett revisions- och konsultföretag som har tjänster inom exempelvis revision, 

redovisning och finansiell rapportering (www.deloitte.com). Pernilla Rehnberg är

auktoriserad revisor samt kontorschef och delägare på Deloitte i Jönköping. 
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Rehnbergs definition på varumärken är redovisningsmässigt att det kan både vara en logga, ett 

namn eller något som innehar ett värde som ett företag känns igen på. Rehnberg talar för att 

varumärken har haft en stor betydelse under lång tid men att det pratas mer om varumärken 

redovisningsmässigt nu än tidigare. Detta beror bland annat på att redovisningsreglementen 

har ändrats i och med införandet av IFRS 3 samt IAS 38 vilket har gjort det tydligare att

varumärken skall skiljas från goodwill. Rehnberg beskriver att när IFRS behandlar värdering 

så tas det i tre steg. Först och främst ska ett marknadsvärde försöka hittas för varumärket på 

en befintlig marknad men det är sällan det finns. Finns det inget marknadsvärde fortsätter 

Rehnberg så läggs det fokus på kassaflödesvärderingar istället för att kunna få svar på vad 

företagets olika tillgångar däribland varumärken genererar för kassaflöden. Rehnberg 

fortsätter med att om inga kassaflöden hittas eller om tillgångarna är väldigt integrerade så 

blir det svårt att särskilja kassaflödena. I detta fall kan återanskaffningsvärde användas istället 

som ger svar på vad det hade kostat att inskaffa varumärket åter eller bygga upp på nytt. 

Rehnberg poängterar att varumärkesvärdering är ett mycket komplext område men sedan 

IFRS 3 och IAS 38 infördes har det bidragit till tydlighet att det vid förvärv är av största vikt 

att särskilja varumärket från goodwill. Trots att internt upparbetade varumärken aldrig får 

redovisas menar Rehnberg på att det kan vara värdefullt att värdera företagets varumärke ändå 

och speciellt om företaget skall säljas eller om företaget vill veta sina tillgångars rätta värde.

En vanlig modell som appliceras är relief of royalty som kan förklaras som en omvänd 

kassaflödesanalys på så sätt att den säger inte vad kassaflödet är på tillgången utan vilken 

kostnad som undviks om varumärket ägs istället för hyrs. Rehnberg förklarar att det finns en 

stor marknad där royalities betalas för varumärken för tillgång till användning skall erhållas. 

Med hjälp av royalites kan relationen räknas ut om företaget hade ägt varumärket kontra hyrt 

det och det kan vara en första fråga som ställs vid varumärkesvärdering menar Rehnberg. Sen 

finns det metoder som försöker hitta kassaflödet varumärket genererar och då beräknas vad 

företaget får ut extra av att inneha varumärket. Rehnberg anser att svårigheter som kan 

uppkomma vid varumärkesvärdering är främst att det är väldigt komplicerat att särskilja 

kassaflödet på varumärket från de resterande kassaflödena i företaget. Det är svårt att urskilja 

vad som genererar kassaflödet, om det är kundrelationen eller varumärket eller något helt 

annat poängterar Rehnberg. Dessutom kan det bli olika belopp som fås fram beroende på 

vilken modell som används menar Rehnberg på.

Rehnberg menar på att ISO 10668:2010 främst är ett internt kvalitetssäkringssystem som kan 

fungera som grund vid värderingar och det är inte något som appliceras
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redovisningsmässigt.Standarden har utvecklats för att en ökad tillförlitlighet skall infinnas 

främst på så sätt genom universella värderingsmetoder med likartat slutresultat.Trots att IFRS 

3 och IAS 38 ger handledning i värderingsprocessen så tar dessa redovisningsstandarder bara 

upp att värdering skall ske. De inte tar upp några värderingsmodeller utan det är något som 

marknaden har fått jobba fram med bland annat hjälp av praxis. Rehnberg anser alltså att ISO 

10668:2010 har utvecklats för att visa hur denna värderingsprocess ska gå till. Men Rehnberg 

menar på att standarden inte används så mycket av revisionsbyråer utan de tillämpar metoder

som de alltid har gjort. Vidare fortsätter Rehnberg att deföljer IAS 38 och IFRS 3 istället men 

de metoder som används är certifierade enligt ISO 10668:2010. 

4.3BrandAsset

Peter Bunge-Meyer är civilekonom med inriktning mot strategisk marknadsföring. Bunge-

Meyer har jobbat i olika marknadsbefattningar med snabba rörliga konsumtionsvaror. Bland 

annat satt Bunge-Meyer tio år som global marknadsdirektör på The Absolut Company inom 

vin och sprit. 2005 startade Bunge-Meyer sin egen verksamhet som fick namnet BrandAsset 

som uteslutande sysslar med varumärkesvärderingar. BrandAsset samarbetar med PwC 

gällande framförallt värderingarmen de har även tillsammans utvecklat värderingsmetoder.

Bunge-Meyer definierar varumärket som något mer än bara ett namn och en logotyp. 

Varumärket är format av associationer som kunder och andra intressenter får i sina kontakter 

med de produkter som bär varumärkets namn.Bunge-Meyer menar att immateriella tillgångar 

däribland varumärken och dess värdering har fått en allt större betydelse för företag i och med 

skillnaden mellan bokfört värde och marknadsvärde. Denna skillnad som ständigt ökar är

immateriella värden där varumärken är en väldigt stor del. Bunge-Meyer tar exemplet med 

Absolut Vodka som är ett svenskt varumärke från början tillhörande Vin & Sprit koncernen 

som sedan såldes till det franska bolaget Pernod Ricard. Vid förvärvet betalde Pernod Ricard 

450 % över det bokförda värdet och det företaget ville åt var Absolut varumärket och därför 

var de beredda på att betala ett övervärde. Bunge-Meyer fortsätter med att företag ofta har bra 

koll på sina materiella tillgångar medan de oftast har väldigt dålig kunskap om immateriella 

tillgångar som varumärkets värde trots detta utgör en så viktig del utav företaget.

När en varumärkesvärdering skall påbörjas är det två viktiga sidor som skall konstateras 

menar Bunge-Meyer. Varav den ena handlar om vad syftet med varumärkesvärderingen är 

och vanligtvis är det på grund av att den nuvarande ägaren vill veta värdet på sitt varumärke. 
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Men det kan även vara så att varumärket värderas i händerna på en annan ägare med helt 

andra förutsättningar eller att värdering sker på grund av en rättslig tvist. Bunge-Meyer menar 

på att syftet är betydelsefullt för att rätt värderingsmetod skall väljas. Den andra sidan av 

myntet är något som kallas segmentering och Bunge-Meyer påpekar att det är hur mycket som 

skall omfattas av värderingen som görs. Därmed även vilka produkter, marknader, kunder och 

intressenter bland annat som påverkar varumärkesvärderingen.

Informationen som tas fram vid en varumärkesvärdering menar Bunge-Meyer på att det är ett 

samarbete mellan BrandAsset som har expertis inom marknadsföring och PwC som är duktiga 

på att göra beräkningar. Det är alltså både ekonomisk data som samlas in och data efter 

marknaden och beteenden. Ekonomisk data hittas internt hos företagen i deras finansiella 

rapporter som bland annat lönsamhet, bruttomarginal och kassaflödesprognoser. Bunge-

Meyer fortsätter med att vid varumärkesvärderingar är det väsentligt att det tas hänsyn till 

varumärkets olika risker vid nuvärdesberäkning utav kassaflödet på grund av att det påverkar 

värderingen och bedömandet av varumärket. Även beteendedelarna som ISO 10668:2010 

specificerar skall tas hänsyn till och Bunge-Meyer menar på att det är det nya i hela 

värderingsprocessen. Förståelse skall fås för vad det är som driver varumärkets värde och hur 

mycket av det här kassaflödet som verkligen påverkas av varumärket och inte andra faktorer. 

Dessutom måste det tas hänsyn till hur starkt varumärket är och hur det står sig i konkurrens 

med andra samt vilket juridisk skydd varumärket innehar. 

Bunge-Meyer förespråkar inkomstbaserad värderingsmetod där det framtida merkassaflödet 

nuvärdesberäknas till det riskavvägda avkastningskravet. Metoden tillämpas på så sätt att 

både de ekonomiska och beteendemässiga bitarna tittas på vilket ger ett merkassaflöde. Sedan 

görs en prognos för vad varumärket ska avkasta i framtiden vilket diskonteras till nuvärde och 

sedan görs riskavvägningar. Prognosen utvärderas för att se om den är sannolik eller om 

exempelvis riskbedömningen behöver ökas för att företaget är beroende av en stark 

nyckelperson.Bunge-Meyer påpekar att det är även viktigt att titta på i vilken omfattning det 

är just varumärket som gör att kunder konsumerar produkter eller om det är bara av 

slentrianmässiga skäl det sker. Det gäller att rensa bort en hel del obetydliga faktorer för att se 

vad det är egentligen som varumärket kan åstadkomma. Bunge-Meyer menar att relief of 

royalty kan användas för att värdera varumärken där det tittas på vad företaget slipper betala i 

royalty tack vare att de äger varumärket. Bunge-Meyer fortsätter med att det finns andra 

metoder som kan användas vid varumärkesvärdering men att dessa är förenklade metoder.

Bunge-Meyer menar på att fördelen med inkomstbaserad värderingsmetod är att den är mest 
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holistisk då den omfattar alla viktiga delar i standarden. Nackdelen är att metoden är mer 

omfattande och det tar längre tid att genomföra exempelvis behövs externa undersökningar av 

konsumenter göras. Så för många innebär det ett merarbete fast samtidigt ger det den mest 

rättvisande bilden av varumärket. Bunge-Meyer fortsätter med att förklara att beroende på 

vilken metod som används ges olika resultat.

Bunge-Meyer menar att svårigheter som kan uppkomma vid varumärkesvärdering är att det 

krävs skilda kompetenser för att kunna värdera ett varumärke enligt ISO 10668:2010. Det 

gäller för revisionsbyråerna att de är duktiga på räknebiten men samtidigt att de för in den nya 

kompetensen som är marknadskunnandet samt att kunna bedöma konsumenter och beteenden. 

Bunge-Meyer menar att det finns en uppenbar svårighet för många att förstå vad ISO 

10668:2010 säger om de inte har kompetensen när det gäller marknadssidan vilket gör det 

svårt för de att veta exakt hur de skall gå tillväga. Bunge-Meyer menar på att ISO 10668:2010 

utvecklades för att vid till exempel förvärv har IFRS 3 haft på krav att varumärket värderas 

men inte hur detta skall göras. Standarden är en naturlig fortsättning där förklaring ges hur 

denna värdering skall gå till samt vilka metoder och riktlinjer som skall tillämpas. Bunge-

Meyer beskriver att eftersom många olika metoder har använts genom åren vid 

varumärkesvärderingar har det gett upphov till slarviga bedömningar. Dessutom påpekar 

Bunge-Meyer att standarden har utvecklats för att det skall finnas ett internationellt sätt att 

göra varumärkesvärderingar på.

Bunge-Meyer förklarar att följa standarden vid varumärkesvärderingar är en stegvis process

för att komma fram till det slutgiltiga värdet. Processen börjar med segmentering för att titta 

på marknad, ekonomisk data, marknads- och beteendedata, styrka, efterfråga, konkurrens och 

analys där merkassaflöde i form av pris- och volympremie beräknas vilket sedan 

diskonteras.Bunge-Meyer menar på att införandet av ISO 10668:2010 har gjort att kraven har 

höjts betydligt då det tidigare kunnat gå till på ett väldigt otillförlitligt sätt.Förut har det varit 

revisorer som värderat dessa varumärken och Bunge-Meyer menar på att de inte har haft 

kunskapen som krävts för att se alla delar. Därför är det viktigt att företagen införskaffar 

denna kunskap och kompetens för att standarden skall kunnas följas. 

Bunge-Meyer menar att ISO 10668:2010 har ökat tillförlitligheten vid varumärkesvärderingar 

på så sätt att det har bidragit till ökad transparens. Detta genom att de olika stegen vid 

varumärkesvärderingar som genomgås måste kunna visas hur de har blivit tillämpade vilket 

ger möjlighet till lättare upptäckt av brister och kritik. Tidigare menar Bunge-Meyer på att de 



42

som utfört varumärkesvärderingar kommit undan med det som kallas ” svarta lådan” vilket 

har gett ett resultat på värderingarna som inte har redovisat alla delar i tänkandet och 

tillvägagångssättet. Detta är oacceptabelt idag menar Bunge-Meyer utan allting måste kunna 

redovisas öppet. ISO 10668:2010 har ökat tillförlitligheten vid varumärkesvärderingar om 

hänsyn tas till de aspekter standarden tar upp. Detta medför att det blir en mer helhetssyn på 

varumärket och hur det förmår att skapa värde istället för att det bara tittas på de finansiella 

rapporterna. Bunge-Meyer menar på att målet med standarden var att öka tillförlitligheten och 

säkrare kunna redovisa varumärkets värde. 

Idag finns inte möjligheten till att ta upp internt upparbetade varumärken men Bunge-Meyer 

menar på att om standarden följs och förbättring uppkommer så kan det bli möjligt i 

framtiden. Detta skulle innebära stora fördelar inte minst för aktieägarna där de skulle kunna 

se vad varumärket är värt för det är egentligen det som gör att de får utdelning på sina 

investeringar. Bunge-Meyer påpekar även att standarden troligtvis kommer utvecklas på så 

sätt att det kommer stå exakt hur beräkningar skall göras när all information som standarden 

förespråkar samlats in.Bunge-Meyer menar på att eftersom den rätta kompetensen inte alltid 

finns för att göra varumärkesvärderingar enligt standarden ger det möjlighet till olika 

tolkningar.Bunge-Meyer menar därför att en ytterligare utveckling skulle vara att fler kan lära 

sig att omvandla informationen som uppstår till procent, kronor och ören. Bunge-Meyer 

menar på att tillämpandet av ISO 10668:2010 ger företagen mycket information som de får 

användning för. Det har inte enbart blivit en ekonomisk värdering utan även en strategisk. 

Informationen visar vad som kan göras ytterligare för att stärka varumärket där det brister. 

Till slut menar Bunge-Meyer att ISO 10668:2010 bara är rekommendationer och det är upp 

till företagen att implementera och vidareutveckla det till en bra metod. 

4.4Danowsky & Partners, SIS

Danowsky & Partners arbetar med affärsjuridik och tvistlösning. Karin Nordborg är advokat 

och delägare i Danowsky & Partners och arbetar främst med immaterialrätt. Nordborg ingick i 

den svenska kommittén som tog fram ISO 10668:2010 och hade ansvar för den juridiska 

aspekten av standarden som togs fram.  

Nordborg förklarar att varumärke på svenska kan betyda två helt olika saker på engelska. 

Varumärke i betydelsen av trademark som även framgår i Varumärkeslagen är själva 
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kännetecknet menar Nordborg. Nordborg fortsätter med om varumärke ses i ett mer 

kommunikativt perspektiv i betydelsen av brand så innefattar varumärket även associationer 

som knyts till själva kännetecknet.Nordborg menar att immateriella tillgångar däribland 

varumärken och dess värdering har fått en allt större betydelse för företag eftersom nuförtiden 

köps produkter inte bara på grund av vilken kvalité de innehar utan även vilken känsla de är 

förknippade med. När produkter skall inhandlas så är det mycket vilken känsla i varumärket 

som sänds ut som är avgörande vad som köps oavsett om det är en vara eller tjänst.  Vidare 

menar Nordborg på att ett värde på ett varumärke är väldigt flyktigt på det sättet att ett 

varumärkes värde ligger ju i att den har en positiv förmåga, det vill säga varumärket kan 

påverka någon i positiv riktning. Denna förmåga kan bero på väldigt många olika saker som 

går att koppla till varumärket men det kan även vara så att ett företag som har skött sig bra 

och råkar ut för en stor skandal skulle leda till en stor katastrof för deras varumärke. Samtidigt 

är det ju precis samma produkter som dagen innan men kanske hälften så mycket värda dagen 

efter.

Nordborg menar på att ISO 10668:2010 utvecklades för att standardisering underlättar och 

senare ledde till att det togs till nationell nivå. Nordborg menar att den juridiska biten är viktig 

att beakta och att personer som är duktiga på räknearbetet vid varumärkesvärdering har 

väldigt lätt för att undervärdera dessa parametrar. Nordborg menar på att många olika 

juridiska aspekter måste beaktas för att ett varumärke skall bli värderat på ett tillförlitligt och 

bra sätt. Vidare fortsätter Nordborg att idag kan det vid tvister hänvisas till 

standarden.Nordberg menar även att standarden kan ge glädje då den kan hänvisas till vad det 

är som gör att ett varumärke blir värt någonting eftersom den sätter grundramarna.

Vidare beskriver Nordborg att de är främst ekonomer som arbetar med värdering som har 

användning av standarden och de förhåller sig även till internationella redovisningsstandarder. 

Men dock är det främst när det är ett annat syfte med en värdering än det normala som det 

finns anledning till att studera vad ISO 10668:2010 säger.Nordborg beskriver att införandet av 

ISO 10668:2010 har förändratvarumärkesspecialisternas uttalanden om varumärkens värde på 

det sätt att de har fått större trovärdighet om standarden följs. Förut har värderingar inte varit 

transparenta det vill säga det har inte framgått hur de olika värdena har fastställts. Vidare 

nämner Nordborg att förståelsen och kunskapen kring vad de är för olika parametrar som 

måste studeras vid en värdering har ökat i och med standarden. På detta sätt tror Nordborg att 

ISO 10668:2010 har påverkat de olika instituten som gör tvärsäkra uttalanden om vad 

någonting är värt.
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Nordborg tror att ett varumärke har blivit värderat på ett tillförlitligt sätt om ISO 10668:2010 

följs och dess olika regler för värdering vilket då gör att ett minimum för att kunna fastställa 

ett värde på ett varumärke har skett. Nordborg nämner även att om värderingen kan repeteras 

med likartat resultat ger det någon form av tillförlitlighet vid varumärkesvärderingar. När det 

går att motivera de olika antaganden som har tagits och en förståelse kan uppnås för dessa går 

det att säga att en värdering är tillförlitlig. 

Nordborg beskriver att förutom IFRS 3 och IAS 38 så har ISO 10668:2010 bidragit till en 

bättre handledning i värderingsprocessen på det sätt att den är mer utförlig och beskrivande av 

hur en värdering skall utföras. Så det ISO 10668:2010 har bidragit till menar Nordborg på är 

att beteendemässiga och juridiska aspekter tas hänsyn till vid en värdering vilket inte IFRS 3

och IAS 38 tar upp. Nordborg menar på att målet med ISO 10668:2010 var att få fram 

någonting av varumärkesvärderingen som det var tänkt att den skulle framställa. Förr menar 

Nordborg på att varumärkesvärderingar gick att jämföra med en svart låda där det inte 

framgick hur värderingen hade gått till och det gick inte att motivera varför ett visst värde 

hade framställts. Nordborg menar vidare på att det var olika tyckanden vid värderingar som 

ville undvikas vilka gjorde att värderingar spretade åt olika håll. Nordborg beskriver även att 

innan när det pratades om varumärke menade alla olika saker medan nu finns det definitioner 

om varumärke där alla åtminstone talar om samma sak och en bit på vägen är gjord.  

Nordborg tror att i och med ISO 10668:2010 och de tre olika parametrar som skall tas hänsyn 

till vid en värdering att den samlade bedömningen av ett varumärke har fått större förståelse. 

Nordborg tror att ISO 10668:2010 kommer vara som den är nu ett tag framöver och sedan när 

mer kunskap finns om hur varumärken fungerar samt hur människor påverkas av varumärken 

så kommer det säkert göras en uppdatering av standarden eller att det kommer en ny standard. 

Nordborg tror inte att ISO 10668:2010 kommer bli obligatoriskt men hoppas på att standarden 

kommer få större betydelse i varumärkestvister.Nordborg menar för att kunna göra en 

varumärkesvärdering på rätt sätt behövs det tre olika typer av kompetenser vilket gör ISO 

10668:2010 lite svår att applicera. Det gäller att flera olika konsulter som arbetar med detta 

samarbeta över kunskapsgränserna för att kunna tillämpa standarden och för att få ett optimalt 

resultat.
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4.5 Groth & Co

Groth& Co erbjuder personlig service samt utvecklar nya tjänster för att stärka deras kunders 

positioner på marknaden. Groth & Co har existerat sedan 1869 vilket gör de till 

Skandinaviens äldsta företag inom branschen för immaterialrätt. (www.groth.se) Mats 

Lundberg är jurist och arbetar på Groth & Co som chef för avdelningen varumärke och 

juridik. Lundberg jobbar främst med immaterialrätt och upphovsrätt kring varumärken. 

Lundberg definierar ett varumärke som ett kännetecken vilket kan utgöras av exempelvis ord, 

figur eller logotyp. Det är viktigt att kännetecknet skall kunna särskilja en näringsidkares 

produkter från andras. Lundberg beskriver att varumärken kan vara både registrerbara och 

icke registrerbara men i Sverige har varumärke oftast setts som enskilda vilka går att definiera 

och registrera. Vidare säger Lundberg att det talas även mycket om brands vilket är mycket 

bredare och beskriver de känslor varumärket sänder ut. Dessa mjuka värden och vad ett 

varumärke står för samt dess signaler som sänds ut till konsumenterna tas upp i ISO 

10668:2010. Lundberg menar dock på att eftersom han är jurist så utstrålar ett varumärke det 

som finns bakom varumärket, det vill säga företaget eller den produkt som ges. 

Lundberg menar på att immateriella tillgångar däribland varumärken har fått en större 

betydelse för företagen då det numera finns en större medvetenhet och förståelse kring det 

faktum att de bygger värde för verksamheten. Lundberg beskriver att i en del fall när de 

jobbar med företag vid förvärv så består huvuddelen av marknadsvärdet av just immateriella 

tillgångar i någon form och oftast är det just detta som utgör ett företags stora värde. 

Lundberg menar även på att immateriella tillgångar har fått en allt större betydelse i och med 

att det sedan 2005 finns ett krav att vid förvärv i noterade bolag skall värdet tas upp i 

företaget.Något som Lundberg även nämner är att immateriella tillgångar kommer bli allt mer 

viktiga för företag framöver och att kunna synliggöra dessa på ett trovärdigt sätt eftersom i 90 

% av ett företags värde utgörs oftast av immateriella tillgångar och en tillförlitlig metod samt

definition av detta värde är därför av allra högsta grad.

När en varumärkesvärdering skall ske och hur detta arbete påbörjas beskriver Lundberg att det 

måste finnas en tydlig definition på vad det är som skall värderas så det tydligt framgår vilket 

ibland kan vara oklart.Lundberg beskriver vidare att ISO 10668:2010har definierat tre olika 

huvudområden som skall beaktas vid tillämpning av denna standard vid en 

varumärkesvärdering. Detta betyder bland annat att de sker en analys av varumärket ur ett 

juridiskt perspektiv vilket innebär exempelvis att studera huruvida varumärket är registrerat 
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och rättighetens styrka, om det är rätt produkter samt om skydd finns på den marknad och 

land som företaget är verksam på. När Vin & Sprit skulle förvärvas för ett antal år sedan 

nämner Lundberg att de anlitades för att främst undersöka varumärket Absolut ur ett juridiskt 

perspektiv. Detta gjordes i princip globalt över hela världen där varje enskild rättighet 

studerades. Lundberg säger att de upptäckte ett väldigt välskött företag där de hade bra 

ordning och de hade varit väldigt verksamma vid varumärkesintrång. Varumärket Absolut är 

marknadsmässigt starkt men Lundberg menar även på att eftersom de hade skött den juridiska 

delen på ett exemplariskt sätt så påverkade även detta värderingen av varumärket i slutändan. 

Lundberg beskriver att anledningen till varför ISO 10668:2010 utvecklades var för att det har 

funnits för många olika modeller att tillämpa vid en varumärkesvärdering vilket lett till ett 

visst tvivlande kring resultatet som modellerna genererat. Det har inte framgått klart och 

tydligt hur dessa värden har framställts då det inte funnits någon transparens. Lundberg 

nämner även att det har funnits ett krav ur rent redovisningssyfte men i synnerhet att det fanns 

ett behov av ett mera enhetligt tillvägagångssätt att värdera ett varumärke på. Detta för att få 

en mera samordnad men framförallt trovärdig värdering.Lundberg beskriver att standarden 

används främst vid förvärv och försäljning av varumärken där ett pris måste sättas i någon 

form av varumärket. Innan ISO 10668:2010 lanserades nämner Lundberg att det beskrevs att 

standarden skulle användas mycket av företagen internt men det är inget Lundberg vet 

huruvida mycket företagen studerar utvecklingen av deras varumärke samt dess värde. 

Lundberg menar att införandet av ISO 10668:2010förhoppningsvis påverkarvärderingar på 

det sätt att desto fler som använder sig av standarden ger det upphov till mer praxis på 

området vilket i sin tur leder till jämförbara och trovärdiga värderingar. Groth & Co 

arrangerar seminariedagar och Lundberg berättar att representanter från ISO var där och den 

uppfattningen Lundberg fick var att det varit förvånansvärt låg efterfrågan på användning av 

standarden hittills. Men en tillämpning av en ny standard tar tid innan den sätter sig och 

används regelbundet menar Lundberg.

Lundberg beskriver för att kunna veta att ett varumärke har blivit värderat på ett tillförlitligt 

sätt skall checkpointer göras. Lundberg nämner att vid varumärkesvärderingar kan viss 

information vara svår att undersöka men så länge det framgår hur värderingen utförts och 

vilka grunder den bygger på går det säga att värderingen är tillförlitlig. Förr i tiden beskriver 

Lundberg att det pratades mycket om svarta lådor där ett värde fördes in från vänster sida och 

ut från höger sida kom ett helt annat värde och vad som hade hänt inne i lådan framgick inte 
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riktigt. Lundberg tror att desto tydligare det framgår tillvägagångssättet vid en värdering och 

att det sker mera systematiskt samt följer en återkommande modell såsom standarden anger 

kommer värderingen bli mera tillförlitlig. 

Lundberg tror definitivt att ISO 10668:2010 ökar tillförlitligheten vid en värdering och att 

standarden bidragit i handledningen av värderingsprocessen av varumärken på ett positivt sätt 

i och med legala aspekter har tillförts. Trots att den legala delen ibland inte är så viktig men i 

vissa fall är den helt avgörande så tycker Lundberg att standarden har tagit ett bra grepp och 

samlat de tre huvudkomponenter som bör vara grunden för en varumärkesvärdering. 

Lundberg menar på att det inte räckte med IFRS 3 och IAS 38 som tillräcklig handledning i 

värderingsprocessen av varumärken för att de inte omfattar de tre viktiga komponenter som 

anses skall vara med. Lundberg tror att i och med att dessa tre olika parametrarna skall tas 

hänsyn vid tillämpning av ISO 10668:2010 bidrar det till att en större förståelse och insikt 

dockom endast en del tas i beaktning kan det bli en väldigt snedriven värdering.  

Lundberg tror att målet med ISO 10668:2010 är att en värderingsmodell som är trovärdig och 

som kan användas av många skall finnas att tillämpa och på det sättet utgörs en standard för 

värdering av varumärken.Lundberg beskriver att vid införandet av nya standarder prövas den i 

många år och det hittas under tiden saker som bör justeras och Lundberg tror att det är mycket 

möjligt att ISO 10668:2010 kommer att förbättrats och förändras under resans gång. 
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5. ANALYS

I analysavsnittet kopplas den teoretiska referensramen ihop med den empiriska insamlingen 

och tolkningar dras utifrån ett hermeneutiskt synsätt.

5.1 Förståelse av begreppet varumärke

Det finns många definitioner på vad ett varumärke utgör då de varumärkesspecialister som 

ingått i studien gett olika förklaringar. Lundberg anser att ett varumärke är ett kännetecken 

som skall kunna särskilja en näringsidkares produkter från andras.Treffner beskriver att ett 

varumärke är bäraren av ett budskap som påverkar betraktarens agerande det vill säga ger 

upphov till associationer.Bunge-Meyer menar att konsumenter får erfarenheter och 

associationer genom kontakt med de produkter som bär varumärkets namn. Rehnberg 

beskriver att ett varumärke kan utgöras av både ett namn, en logga eller något som innehar ett 

värde som ett företag igenkänns på. Nordborg menar att varumärke i mening av trademark 

som även Varumärkeslagen talar för är själva kännetecknet som utgör varumärket. Däremot 

varumärket i betydelse av brand så knyts även associationer till själva kännetecknet fortsätter 

Nordborg.Lundberg påpekar att det talas mycket mer om brands nuförtiden på grund av att de 

beskriver de känslor som varumärket sänder ut.

Att det finns olika definitioner på vad ett varumärke är speglasäven i teorin av Haxthausen 

(2009) som menar att ett varumärke kan vara ett slags rykte på marknaden eller en identitet 

men det kan även vara ett löfte till kunden om en produkts kvalitet. I Varumärkeslagen 

definieras varumärke som att det kan bestå av tecken som kan återges grafiskt förutsatt att 

särskiljningsförmåga innehas (SFS 2010:1 877 4§). Vidare skriver Armstrong (2009) att 

varumärket är den betydelsen som produkten ger för konsumenter och finns i deras 

medvetande. Armstrong (2009) menar på att ett varumärke är hur konsumenten tolkar eller 

känner av en produkt eller ett företag. ISO 10668:2012 delar upp varumärken i brand och 

trademark därbrand definieras som en marknadsföringsrelaterad immateriell tillgång medan 

trademark däremot ses som ett kännetecken (ISO 10668:2010, 2010).Salinas (2011) menar att 

vid en varumärkesvärdering när ISO 10668:2010 tillämpas finns det ett krav på att det skall 

finnas en definition av varumärket ifråga

Utifrån detta resonemang kan det konstateras att det är svårt att finna en entydig bild av vad 

ett varumärke utgörs av. De olika varumärkesspecialister har haft olika definitioner på ett 

varumärke då det i vissa fall kan beskrivas som endast ett namn eller en logga men även som 
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de associationer konsumenterna får i samband med kontakt med varumärket ifråga. Det 

framgår även i teorin att olika definitioner finns på ett varumärke vilket då stämmer överens 

med de empiriska data. Det mönster som går att se är att många beskrivningar finns på vad ett 

varumärke är då det både i teorin samt empirin framställs ett antal olika. Vi tror att detta kan 

vara en anledning till att värderingar görs på olika sätt i och med varumärken upplevs på 

varierande sätt.    

5.2 Varumärkets betydelse i samhället

Immateriella tillgångar däribland varumärken har fått en allt större betydelse i samhället under 

de senaste åren för företagen och förståelsen för att de skapar värde för verksamheten har ökat 

menar Lundberg. Treffner beskriver att teknikens utveckling har bidragit till att världen och 

företag har blivit allt mer komplicerade jämfört med innan och det växande utbudet av 

produkter på marknaden har gjort det svårt att utföra en verklig analys av företagen vilket gett 

varumärket större betydelse. Bunge-Meyer beskriver att tillväxten av betydelsen beror på att 

skillnaden mellan bokfört värde och marknadsvärde ständigt ökar för de immateriella värdena 

där stor del utgörs av varumärket. Nordborg menar att anledningen till den ökade betydelsen 

av varumärken är att konsumenter numera styrs i sina val av köp beroende på vilken känsla de 

får av ett visst varumärke medan förr var det mer kvalitén på produkterna som var 

avgörande.Rehnberg menar dock på att immateriella tillgångar däribland varumärken haft en 

stor betydelse under lång tid men att det talas mer om varumärken redovisningsmässigt 

nuförtiden i och med att reglerna för redovisning har förändrats. Lundberg nämner även i och 

med dessa förändringar hur redovisningen skall ske så finns det ett krav sedan 2005 att vid 

förvärv i noterade bolag skall varumärkets värde tas upp i företaget.

I teorin skrivs det att de immateriella tillgångarna är högt värderade och varumärken är 

förmodligen de mest värdefulla men minst begripbara immateriella tillgångarna (ISO 

10668:2010, 2010). Varumärkens betydelse och dess påverkan i företag har stor inverkan 

beroende på vilken lönsamhet som uppnås i verksamheten (Narayan, 2012). I teorin skriver 

även Haxthausen (2009) att ett företags värde skapas via kunderna och dess köpbeteende 

vilket gör det viktigt att varumärket förmedlar ut rätt budskap. Varumärket är även till stor 

hjälp för företag med att sätta sin profil på marknaden eftersom den består till stor del av dess 

rykte. Ett företags varumärke kan också vara avgörande för dess marknadsandelar i och med 

att verksamhetens produkter förknippas med vad varumärket sänder ut. (Narayan, 2012)
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Det som kan konstateras från empirin och teorin är att intresset för immateriella tillgångar 

däribland varumärken har ökat under de senaste åren. Anledningen till detta är att förståelsen 

för att de skapar värde samt utgör en väldigt stor del av ett företags totala värde har växt vilket 

framgår i empirin samt i teorin.

5.3 Varumärkesvärdering

Varumärken utgör en stor del av ett företags värde vilket har bidragit till att det är viktigt att 

en värdering sker på ett korrekt sätt som stöds av Lundberg.Bunge-Meyer beskriver att det 

finns många olika metoder att använda vid varumärkesvärdering och den metod som väljs 

beror på värderingens syfte. Bunge-Meyer menar på att de är viktigt att syftet med 

värderingen är tydlig eftersom det spelar stor roll i valet av vilken värderingsmetod som skall 

tillämpas.Både Bunge-Meyer och Rehnberg menar på att beroende på vilken metod som 

tillämpas genereras olika resultat. 

Treffner anser att metoderna som skall användas vid en värdering är prispremiemetoden och 

volympremiemetoden. Treffner menar dock på att nackdelen med att använda sig av 

prispremiemetoden är att det finns en viss svårighet med att kunna bedöma kassaflödet som 

skapats av varumärket. Treffner beskriver även att relief of royalty metoden används som ett 

komplement på det sättet att om exempelvis prispremiemetoden visar ett värde på varumärket 

så undersöks det hur nära det värdet relief of royalty ger. Rehnberg beskriver att relief of 

royalty kan ses som en omvänd kassaflödesanalys eftersom den talar om vilken kostnad som 

avstås ifrån om varumärket ägs kontra hyrs istället för att den visar vilket kassaflöde 

tillgången har genererat vilket även Bunge-Meyer menar på. Treffner menar dock på att 

nackdelen med denna metod är att kunna finna den licenssats med jämförbara varumärken då 

det inte går att bara ta ett genomsnitt av alla licensavgifter som finns eftersom budskapet och 

omfattningar av varumärken kan vara olika. Bunge-Meyer förespråkar inkomstbaserad 

värderingsmetod som anser att denna metod ger den mest rättvisa bilden av ett varumärke 

eftersom den beaktar både de finansiella samtbeteendemässigaaspekterna vid värderingen. 

Nackdelen med att metoden studerar dessa aspekter menar Bunge-Meyer på är att det tar 

längre tid att genomföra en värdering och det innebär merarbete.Ytterligare en metod är 

marknadsbaserad värderingsmetod som Bunge-Meyer menar på är en förenklad metod där det 

endast studeras huruvida det egna varumärket kan jämföras med andra varumärken som sålts 

på marknaden. Treffner tar upp att en annan metod att tillämpa vid varumärkesvärdering 
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ärkostnadsbaserad värderingsmetod vilken endastanvändsnär varumärket inte är registrerat 

eftersom då finns det inget annat att gå efter. 

För att en värdering skall kunna utföras krävs det olika information vilket Treffner menar på 

att de främst består av finansiell data samt uppgifter om den marknad varumärket existerar på. 

Vidare beskriver Treffner att det sedan samlas in data om beteendemässiga aspekter såsom 

hur lojala konsumenterna är till varumärket jämfört med andra konkurrerande märken. 

Rehnberg beskriver att de svårigheter som kan uppkomma vid varumärkesvärdering är främst 

att kunna särskilja det kassaflöde som är hänförligt till varumärket från de resterande 

kassaflödena i en verksamhet. Treffner menar att ungefär 70 % av tiden går åt till att just 

isolera det kassaflöde som är hänförligt till varumärket. Bunge-Meyer menar även på att det är 

viktigt att ta hänsyn till de olika risker som finns när varumärkens kassaflöden skall 

nuvärdesberäknas eftersom detta påverkar värderingen och varumärkets bedömning. 

I teorin framgår det också som varumärkesspecialisterna menar på att den metod som väljs 

beror bland annat på värderingens syfte och varumärkets egenskaper (Liberman & Heberden, 

2012). Liberman och Heberden (2012) beskriver att de olika metoder som tillämpas vid

varumärkesvärdering är inkomstbaserad, kostnadsbaserad samt marknadsbaserad 

värderingsmetod. Salinas (2011) menar dock att användning av marknadsbaserad och 

kostnadsbaserad värderingsmetod sker när tillgången enligt studien inte är unik samt att det 

finns jämförbara transaktioner på marknaden. Det beskrivs även i teorin att ytterligare tre 

metoder som ofta användas vid varumärkesvärderingar är prispremiemetoden, 

volympremiemetoden samt relief of royalty metoden (ISO 10668:2010, 2010). När en 

värdering av varumärke skall ske krävs det insamling av relevant data för att kunna utföra 

värderingen och fastställa varumärkets position på marknaden. För att kunna göra en 

bedömning av varumärkets position och dess marknad krävs det information huruvida lojala 

konsumenterna är till varumärket eftersom det är de som bestämmer varumärkets framtid. 

(ISO 10668:2010, 2010) 

Det som går att konstatera utifrån detta är att det finns många olika metoder att tillämpa vid 

varumärkesvärdering. Det framgår inte vilken metod som är den bästa utan den metod som 

tillämpas beror på värderingen ifråga och dess syfte. Ett problem med att alla använder sig av 

olika värderingsmetoder är att det blir svårt att jämföra värderingar med varandra. Något som 

bör uppmärksammas är att varumärkesspecialisterna nämner vissa nackdelar med en del av 

metoderna vilket inte framgår i teorin.
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5.4 Betydelsen av internationella standarder

5.4.1 IAS 38 Immateriella tillgångar och IFRS 3 Rörelseförvärv

Varumärkesvärderingar är ett väldigt komplext område men Rehnberg menar på att IFRS 3 

och IAS 38 har bidragit till en bättre tydlighet bland annat vid förvärv av ett varumärke då det 

skall särskiljas från goodwill. Rehnberg menar på att trots att varumärken inte skall tas upp i 

företaget om de blivit internt upparbetade i verksamheten så kan det vara väsentligt att utföra 

en värdering av företagets varumärke ändå. Detta särskilt om företaget vill veta det verkliga 

värdet på sina tillgångar eller om företaget är utlagt till försäljning beskriver Rehnberg.  

Treffner, Nordborg och Lundberg är överens om att IFRS 3 och IAS 38 inte är tillräcklig 

handledning vid värdering eftersom de inte beaktar alla de tre parametrar som anses skall tas 

hänsyn till för att en värdering skall bedömas tillförlitlig. Varumärkesspecialisterna beskriver 

även att trots IFRS 3 och IAS 38 ger handledning i värderingsprocessen så säger de bara att 

värdering skall ske men inte hur. 

I teorin beskrivs IFRS 3 är som en redovisningsstandard vilken är framställd för att beskriva 

hur ett företag skall utforma den finansiella rapporten när ett rörelseförvärv sker(IFRS 3, p. B 

64). IAS 38 är en standard som beskriver hur en värdering av immateriella tillgångar skall 

utföras och de krav som skall vara uppfyllda för att balansräkningen skall accepteras

(Westermark, 2005). Enligt IAS 38 skall varumärken redovisas som en separat post i 

balansräkningen vilket gör att varumärket åtskiljs från goodwill när det skett ett separat 

förvärv eller en del av ett företagsförvärv (Smith, 2006). Vidare beskriver Smith (2006) att 

varumärken inte skall tas upp i företaget om de blivit internt upparbetade i verksamheten.

Utifrån detta går det fastställa att varumärkesspecialisterna menar att IFRS 3 och IAS 38 inte 

är tillräckligt att använda sig av vid en värdering. Detta eftersom de inte beaktar alla de 

aspekter som anses skall tas hänsyn till vid en värdering för att den skall vara pålitlig. I teorin 

framgår det dock inte att dessa två redovisningsstandarder inte skulle vara tillräckligt 

tillförlitliga för att tillämpa vid en varumärkesvärdering. Detta kan bero på att utveckling har 

skett och på det viset har nya krav kommit till för huruvida en värdering är tillförlitlig eller 

inte beroende på vilka standarder som följts.   
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5.4.2 ISO 10668:2010, Brand valuation - Requirements for monetary brand valuation

Standardens utveckling

Treffner menar att initiativet till utvecklandet av standarden berodde på att förut när företag 

har värderat ett och samma varumärke har de kommit fram till helt motsatta siffror som ingen 

förstod hur de hade uppkommit. Bunge-Meyer menar att eftersom många olika metoder har 

använts genom åren vid varumärkesvärderingar har det gett upphov till olikartade och slarviga 

bedömningar. Standarden har utvecklats för att alla ska göra lika oavsett marknad och ett 

internationellt sätt att utföra värderingar på har även bidragit till en ökad tillförlitlighet menar 

både Bunge-Meyer och Treffner. Rehnberg menar på att standarden är främst ett internt 

kvalitetssäkringssystem som ska fungera som en grund vid värderingar och vilken har 

utvecklats för att en ökad tillförlitlighet skall infinnas främst på så sätt genom universella 

värderingsmetoder med likartat slutresultat. Lundberg menar på att standarden utvecklades på 

grund av att många olika modeller applicerats vid varumärkesvärderingar vilket gett upphov 

till skeptiska resultat. Nordborg menar att standarden framställdes på grund av olika 

tyckanden vid värderingar som ville undvikas vilket gjorde att värderingarna gick åt olika 

håll.Bunge-Meyer menar på att tillämpandet av standarden ger företagen mycket mer 

information som de får användning samt att det har inte enbart blivit en ekonomisk värdering 

utan även en strategisk. Informationen som uppkommer visar även vad som kan göras 

ytterligare för att stärka varumärket där det brister påpekar Bunge-Meyer. Men trots det 

förklarar Bunge-Meyer att ISO 10668:2010 bara är rekommendationer och det är företagens 

uppgift att implementera och vidareutveckla det i sin verksamhet. 

I teorin beskrivs det av Liberman och Heberden (2012) att ISO 10668: 2010 framställdes för 

att utveckla en pålitlig och konsekvent värderingsmetod för varumärken. Standarden skall 

fungera som ett ramverk för varumärkesvärderingar där bland annat grunder, metoder, mål 

samt hur rapportering skall gå till tas upp.Vidare i teorin beskrivs det att standarden skall ge 

vägledning i värderingsprocessen ur både de finansiella, beteendemässiga samt juridiska 

aspekterna. (ISO 10668:2010, 2010).

Utifrån detta resonemang kan det konstateras att både varumärkesspecialisterna och teorin är 

eniga om att ISO 10668:2010 utvecklades för att värderingarna har varit av skiftande kvalitet 

och utformning samt för att universella metoder vid varumärkesvärderingar skall uppstå där 

alla skall göra likartat vart än varumärket och värderaren befinner sig. Riktlinjerna har inte 
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varit tillräckligt beskrivande och utförliga huruvida en värdering skall utföras vilket blev ett 

initiativ till utvecklingen av ISO 10668:2010.

Standardens specifika och allmänna krav

I standarden framgår det ett krav om transparens vilket Treffner och Bunge-Meyer menar på 

har bidragit till att tillförlitligheten har ökat vid varumärkesvärderingar. Treffner anser att 

varumärkesvärderingar skall vara transparenta för att värderaren skall kunna visa hur denne 

har gjort och därmed hur och varför just det slutresultatet uppkommit. Bunge-Meyer menar på 

att genom att värderaren måste visa hur varumärkesvärderingens olika steg har blivit 

tillämpade har det gett möjlighet till lättare upptäckt av brister och kritik. Tidigare har de som 

utfört varumärkesvärderingar kommit undan med det som kallas ”svarta lådan” vilket betyder 

att alla delar i värderingsprocessen inte blivit redovisade öppet vilket hade varit oacceptabelt 

idag vilket både Bunge-Meyer och Nordborg bekräftar. Även Lundberg menar på att det förut 

inte funnits någon transparens och i och med standardens införande har det bidragit till ett mer 

enhetligt, samordnat och trovärdigt tillvägagångssätt att värdera ett varumärke på. Med 

standardens införande poängterar Lundberg att desto tydligare tillvägagångssättet framgår

samt mera systematiskt och att en återkommande modell följs kommer 

varumärkesvärderingar bli tillförlitligare. Även att bland annat legala aspekter tillförts 

påpekar Lundberg har bidragit till denna ökade tillförlitlighet.Treffner påpekar att det är 

viktigt att antaganden och motiveringar framgår vid varumärkesvärderingar för att tanken är 

som sagt att två personer som utför värderingar skall komma fram till samma resultat. 

Nordborg talar för reliabilitet då en varumärkesvärdering skall anses vara tillförlitlig om den 

går repetera och samma eller likartat resultat uppnås. 

I teorin beskrivs det att ISO 10668:2010 talar för öppenhet där varumärkesvärderingens 

processer skall vara avslöjande. Standarden påpekar att validitet är av betydelse då 

värderingar skall vara baserade på giltiga och relevanta inputs samt antaganden. Standarden 

talar även för att varumärkesvärderingar skall grundas på reliabilitet och tillräcklig data samt 

analyser för att en tillförlitlig slutsats skall kunna fås. Dessutom tas det upp att den som utför 

varumärkesvärderingar skall vara objektiv då det är essentiellt att denne inte är partisk på 

något sätt utan antar en noggrann och professionell roll. (ISO 10668:2010, 2010) 

Det som går att fastställas utifrån detta är att varumärkesspecialisterna är eniga om att kravet 

om transparens som ISO 10668:2010 innehar har bidragit till en ökad tillförlitlighet vid 

varumärkesvärderingar om standarden tillämpas. Då eftersom det framgår hur värderaren har 
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kommit fram till varumärkets värde och vilka metoder som använts. I teorin framgår det även 

att reliabilitet är av stor vikt vilket även varumärkesspecialisterna poängterar. 

Finansiella, beteendemässiga och legala aspekter

ISO 10668:2010 tar upp att finansiella, beteendemässiga och legala aspekter skall tas hänsyn 

vid varumärkesvärdering. Treffner och Nordborg menar att genom att ta hänsyn till dessa tre 

parametrar har det gjort att den samlade bedömningen av varumärket blivit mer begriplig och 

rättvis. Lundberg förklarar genom att de finansiella, beteendemässiga och juridiska aspekterna 

kombineras och samarbetas fås en helhetsbild vid varumärkesvärderingen och om endast en 

del skulle tas i beaktning skulle det kunna bli en väldigt snedriven värdering. Nordborg menar 

på att den juridiska aspekten är viktig att beakta vid varumärkesvärderingar för att varumärket 

skall bli värderat på ett tillförlitligt och bra sätt men det händer ofta att den blir undervärderad. 

Trots att den legala aspekten inte är så viktig alltid så kan den vara helt avgörande i vissa fall 

menar Lundberg på. Dessutom påpekar Treffner den juridiska aspekten fått en allt större 

betydelse på grund av om varumärket saknar juridiskt skydd så ökar risken vilket kan påverka 

avkastningskravet.Treffner beskriver att speciellt de beteendemässiga aspekterna är av 

betydelse och tas det inte hänsyn till dessa går det inte att få en korrekt bedömning av 

varumärket. Treffner och Bunge-Meyer menar på att de beteendemässiga aspekterna som ISO 

10668:2010 förespråkar är viktiga att beakta vid en värdering eftersom detta ökar förståelsen 

för vad det är som driver ett varumärkes värde och det blir lättare att urskilja hur mycket av 

kassaflödet som påverkas av varumärket och inte av andra faktorer. 

I teorin beskrivs det att en samlad bedömning fås av varumärket om en värdering följer 

standarden eftersom då tas det hänsyn till finansiella, beteendemässiga och legala 

parametrar(ISO 10668:2010, 2010). Liberman och Heberden (2012) menar på att standardens 

krav på att dessa parametrar skall beaktas har resulterat i en mer omfattande 

varumärkesvärdering. Vidare beskriver Liberman och Heberden (2012) att standarden har 

medfört en mer komplex uppsättning av rättsliga frågor för att en bedömning skall kunna 

utföras och juridiska yttrande kommer att förlitas på mer än tidigare. Liberman och Heberden 

(2012) styrker fast att de värderingsmetoder som används vid varumärkesvärderingar är 

väletablerade men tar ingen hänsyn till de juridiska och beteendemässiga aspekterna men 

skulle hänsyn tas till dessa skulle ett mer rättvist resultat fås. Att hänsyn inte tagits till dessa 

aspekter har enligt Salinas (2011) lett till en bristande trovärdighet. Registrering av ett 

varumärke är en av de viktigaste formerna av rättsligt skydd och en bedömning av ett 
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varumärkes rättsliga skydd är av väsentlighet. Standarden menar att de viktigaste finansiella 

aspekterna och värderingsantaganden vid en bedömning av varumärkets värde skall vara 

baserat på en analys av beteendemässiga aspekter av varumärket. De beteendemässiga mått 

som finns för att få en uppskattning för varumärkets styrka är medvetenhet, kunskaper, 

attityd, lojalitet och märkbara egenskaper. (ISO 10668:2010, 2010) 

Det som framgår utifrån varumärkesspecialisterna och teorin är att tillämpning av standarden 

vid en varumärkesvärdering resulterar i en mer samlad och pålitlig värdering. Detta eftersom 

standarden tar hänsyn till de tre parametrarna som anses bidra till att en värdering är 

tillförlitlig. Något som både teorin och varumärkesspecialisterna anser vara av stor vikt att 

studera lite extra är de beteendemässiga aspekterna eftersom det är konsumenterna som 

frambringar det värde som varumärket innehar. 

Förändringar i och med standardens införande  

Treffner anser att varumärkesvärderingar har förändrats genom att det har blivit mer tydligt 

hur en värdering skall gå tillväga sedan standardens införande. Vidare fortsätter Treffner att 

även efterarbetet med rapporteringen av hur ett varumärke har blivit värderat har förändrats på 

så sätt att det görs mer analyser kring de svagheter som uppstår. IFRS 3 och IAS 38 behandlar 

varken beteendemässiga eller juridiska aspekter och då har ISO 10668:2010 utvecklats för 

visa hur denna värderingsprocess ska gå till och vilka modeller som skall tillämpas för bästa 

resultat menar både Rehnberg, Lundbergsamt Nordborg. Bunge-Meyeroch Nordborgbeskriver 

att ISO 10668:2010 är en naturlig fortsättning på de standarder som finns där förklaring ges 

hur varumärkesvärderingar skall gå till och vilka metoder och riktlinjer som skall appliceras. 

Bunge-Meyer menar på att ISO 10668:2010 har gjort att kraven höjts vid 

varumärkesvärderingar och om hänsyn tas till alla de aspekter standarden tar upp blir det en 

helhetssyn på varumärket. Det kollas på hur varumärket förmår att skapa värde istället för att 

bara se över de finansiella rapporterna menar Bunge- Meyer. Nordborg beskriver att 

standardens införande har gett större betydelse för olika företag som är specialister på att 

fastställa värden på varumärken att göra värderingarna transparenta då det förut inte framgått 

hur de olika värdena har fastställts. Lundberg menar på högre tillämpning av ISO 10668:2010 

vid varumärkesvärderingar har gjort att mer praxis uppnåtts i det området. Detta menar 

Lundberg leda till mer jämförbara och trovärdiga varumärkesvärderingar. 

Utifrån detta går det konstatera att de förändringar som skett sedan ISO 10668:2010 infördes 

och tillämpas vid värderingar är att den gett värderaren och värderingarna en bättre 
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trovärdighet. Varumärkesspecialisterna menar även på att standarden gett klara riktlinjer på 

hur en värdering skall ske vilket det inte fanns innan. 

Användning av standarden 

Treffner tar upp att standarden kommer till användning både för olika institut och för 

professionella varumärkesvärderare. Nordborg menar att olika institut som gör uttalanden om 

vad varumärken är värda har användning för standarden då de har fått en bättre uppfattning 

om vilka parametrar de behöver ta hänsyn till. Treffner menar att standarden även kan 

användas internt inom företaget för att säkerställa konsekvent behandling och resonemang 

kring värderingar. Treffner menar att standarden inte behöver användas vid 

varumärkesvärderingar men att användning av ISO 10668:2010 ger en ökad tillförlitlighet och 

trovärdighet vid varumärkesvärderingar och de slutsatser och analyser av varumärket som 

uppkommer. Treffner menar på att standarden inte bryr sig om den specifika 

redovisningsmässiga behandlingen utan går mer ut på att värdera varumärkets marknadsvärde 

vilket både kan var internt upparbetat eller förvärvat. Nordborg menar på att standarden kan 

hänvisas till då det ska förklaras vad som gör att ett varumärke är värt något eftersom den 

sätter grundramarna. Lundberg menar på att det är förvånansvärt låg efterfrågan på standarden 

hittills men poängterar att tillämpning av en ny standard tar tid innan den sätter sig och 

används regelbundet. Vidare fortsätter Lundberg med att innan standardens införande 

beskrevs det att företagen skulle använda den internt. Dock påpekar Lundberg att huruvida 

företagen studerar utvecklingen av deras varumärke samt dess värde och i vilken omfattning 

detta sker är ännu oklart. Internt inom företaget kan ISO 10668:2010 användas då exempelvis 

varumärket blivit uppbyggt i verksamheten och företaget behöver finansiering menar 

Lundberg.

Svårigheter med ISO 10668:2010

Nordborg, Lundberg samt Bunge-Meyer menar på att det krävs tre skilda kompetenser för att 

kunna värdera ett varumärke enligt ISO 10668:2010 vilket gör att standarden kan bli svår att 

applicera. Nordborg menar att det krävs flera konsulter som samarbetar över 

kunskapsgränserna för att kunna tillämpa standarden och få ett optimalt resultat. 

Bunge-Meyer menar på eftersom den rätta kompetensen inte alltid finns vid 

varumärkesvärderingar enligt standarden kan det bidra till olika tolkningar. Bunge-Meyer 

fortsätter med att det förut varit revisorer vanligtvis som gjort varumärkesvärdering och de har 

inte alltid haft kunskapen som krävts för att kunna se alla delar. Därför är det nu viktigt att 
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företagen införskaffar denna kunskap och kompetens för att standarden skall kunna följas 

poängterar Bunge-Meyer. Lundberg menar på att det som kan vara besvärligt med 

varumärkesvärderingar och tillämpandet av standarden är att viss information som krävs kan 

vara svår att undersöka. Treffner påpekar att få fram de beteendemässiga aspekterna som 

standarden trycker på kan vara besvärligt då det inte finns mycket information om detta samt 

att företag är dåliga på att utföra sådana undersökningar och mäter fel saker.

Det som framgår utifrån varumärkesspecialisterna är att en svårighet med tillämpning av 

standarden är att det kräver olika kompetenser vilket gör att det blir ett merarbete som många

företag kanske inte vill investera tid och pengar på. Finns inte dessa kunskaper och kan de inte 

samarbeta på ett bra sätt kommer inte standarden kunna tillämpas på ett korrekt sätt vid en 

värdering och dess resultat kommer inte vara tillräckligt tillförlitligt. 

Fortsatt utveckling av standarden 

Möjlighet till förbättring av standarden finns men det är lång väg kvar för att ISO 10668:2010 

skall bli universell vägledning vid varumärkesvärderingarmenar Treffner på. Nordborg tror att 

standarden kommer fortsätta utvecklas när mer kunskap om hur varumärken fungerar och hur 

människor påverkas av dessa framkommer. Bunge-Meyer menar att det kommer ske 

förbättring på så sätt att det kommer stå exakt hur beräkningar görs när all information som 

standarden förespråkar samlats in.Nordborg tror inte att ISO 10668:2010 kommer bli 

obligatorisk men hoppas på att standarden kommer få ett större inflytande bland annat då 

varumärkesintrång skett och skadan behöver beräknas. Bunge-Meyer menar ytterligare 

utveckling av standarden vore att fler lärde sig att tolka informationen som uppkommer vid 

varumärkesvärderingar samt att kunna omvandla den till procent, kronor och ören på rätt sätt. 

Dessutom tror Bunge-Meyer att trots internt upparbetade varumärken inte går att ta upp i 

balansräkningen idag så kan det i framtiden finnas möjlighet till det om standarden följs och 

förbättring uppkommer. Det skulle innebära fördelar för bland annat aktieägarna där de skulle 

kunna se varumärkets rätta värde som även påverkar utdelningen på deras investeringar menar 

Bunge-Meyer. Lundberg menar på att standarder prövas i många år och under tiden hittas 

saker som bör justeras och korrigeras så möjlighet till förbättring och förändring av ISO 

10668:2010 finns.

I teorin påpekar Liberman & Heberden (2012) att när ISO 10668:2010 kommer under officiell 

översyn så kommer förhoppningsvis ett antal brister åtgärdas som exempelvis avsaknad av 

relevant utbildning hos vissa av de som utför varumärkesvärderingar. 
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Varumärkesspecialisterna beskriver att en utveckling och förbättring är mycket möjlig av 

standarden. Då detta är en ny standard är det inget som kommer ske inom den närmsta tiden 

utan desto mer den tillämpas kommer det hittas möjliga förbättringar av den. En förbättring 

skulle exempelvis vara att den talar om exakt hur beräkningar vid varumärkesvärderingar 

skall göras. Utveckling av standarden är möjlig längre fram i tiden desto mer den används då 

det i empirin nämns att ett antal brister finns i nuläget. 
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6. SLUTSATS

I det avslutande avsnittet redogör vi för studiens resultat samt de slutsatser vi har dragit som 

svarar på uppsatsens problemformulering. Slutligen ges förslag till vidare forskning.

6.1 Standardens användning i praktiken

Efter avslutad studie kan det konstateras att varumärkesvärderingens tillämpningi praktiken 

inte har förändrats av ansenlig grad senISO 10668:2010 infördes. De 

varumärkesspecialistersom deltagit i studien är eniga om att det inte är någon större skillnad i 

hur varumärket värderas enligt standarden frånsett att fler aspekter tas hänsyn till men det är 

fortfarande samma värderingsmetoder som appliceras. Att både finansiella, beteendemässiga 

och juridiska aspekter tas hänsyn till vid varumärkesvärderingar påvisar en mer upplevd 

korrekt och rättvis bild enligt varumärkesspecialisterna. Det kan även fastställas att 

standarden har bidragit till att det blivit mera tydligt hur en varumärkesvärdering skall gå 

tillvägaoch det ges mer klarhet kring vilka metoder och riktlinjer som är de ”rätta”. Även

efterarbetet med rapportering av hur ett varumärke har blivit värderat har förändrats i och med 

standardens införande på så sätt att det görs mer analyser kring de svagheter som uppstår.Om

en varumärkesvärdering har blivit värderad enligt ISO 10668:2010 så ges det mer 

trovärdighet till både värderaren och värderingen då det finns krav som måste uppfyllas till 

skillnad om det inte sker enligt standarden anser vi. De varumärkesspecialister vi har haft med 

i vår studie är alla konfundersamma över standardens genomslag och de menar att det krävs 

ytterligare tid för att den skall få önskad effekt och därmed bli universell vägledning vid 

varumärkesvärderingar. Vi anser att tillämpning av standarden är en stegvis process med olika 

steg som praktiseras men vilken ger upphov till likartat slutresultat vid 

varumärkesvärderingar. ISO 10668:2010 bidrar med mycket användbar information till 

företagen då de inte enbart blivit en ekonomisk värdering utan även en strategisk som talar om 

vad som kan göras ytterligare för att stärka varumärket där det brister.

6.2 Tillförlitlighet

ISO 10668:2010 har ökat tillförlitligheten på så sätt att det blir en klarare helhetssyn på 

varumärket och hur det skapar värde. Detta även dåreliabilitet är av betydelse vilket gör att en 

värdering skall gå att repetera och ge ett snarlikt resultat. Alla varumärkesspecialister som 

medverkat under studiens gång menar att med standardens införande har det bidragit till mer 

transparens vid varumärkesvärderingar där värderarens tillvägagångssätt visas och vart värdet 
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uppkommerifrån. Förut har den ”svarta lådan” varit dominerande där det har varit lätt att 

komma undan att alla delar i tänkandet och tillvägagångssättet samt vid värderingsprocessen 

inte var öppet redovisade, vilket i och med standardens införande är oacceptabelt idag. 

Dessutom förut när företag värderat ett och samma varumärke har de kommit fram till helt 

motsatta siffror som ingen förstod hur de har kommit fram till vilket blev initiativet till ISO 

10668:2010. Vi anser att genom att de olika stegen vid en varumärkesvärdering genomgås så 

framgår det hur värderingen har skettvilket ger möjlighet till lättare upptäckt av brister och 

därmed mer pålitliga värderingar. 

6.3 Standardens handledning i värderingsprocessen

ISO 10668:2010bryr sig inte om den specifika redovisningsmässiga behandlingen utan går ut 

på att värdera varumärkets marknadsvärde som både kan vara de internt upparbetade och det 

förvärvade varumärket. Bättre handledning har uppnåtts i värderingsprocessen anser 

varumärkesspecialisterna genom att ISO 10668:2010 behandlar aspekter som inte finns med i 

IFRS 3 och IAS 38 och vilka har stor betydelse vid varumärkesvärderingar. Dessutom 

förklarar ISO 10668:2010 mer utförligt och beskrivande vilka metoder samt riktlinjer vid en

varumärkesvärdering som skall följas medan IFRS 3 och IAS 38 bara tar upp att värdering 

skall ske.Genom att finansiella, beteendemässiga och juridiska aspekter tas hänsyn till vid 

tillämpning av standarden bidrar det till större förståelse och insikt än om endast en del skulle 

tas i beaktning menar vi.Vi anser att standardens krav på skilda kompetenser för att kunna 

värdera ett varumärke kan göra ISO 10668:2010 svår att applicera. Utöver det så kan viss 

information vara komplicerad att undersöka för att ett optimalt resultat skall uppnås menar vi.

6.4 Till vidare forskning

Vi anser att det skulle vara intressant att följa ISO 10668:2010och se om ochi så fall hur den 

kan förbättras i framtiden då det framgår i empirin att det finns förbättringsmöjligheter. Vi 

menar också på att möjlighet till utveckling finns då standarden kan vara svår att tillämpa 

emellanåtdär bland annat framtagande av rätt information som aspekterna kräver kan vara

svår att undersöka. Då varumärken och dess värderingar fortfarande är ett invecklat ämne 

menar vi på att det vore intressant att se hur det kan göras lättare att både definiera och 

applicera i framtiden. 
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8. BILAGOR

Intervjufrågor

1. Vill Du kort presentera Dig och beskriva Din befattning?
2. Hur lyder Din definition av varumärke? 
3. Tror Du att immateriella tillgångar däribland varumärken samt värdering av dessa har 

fått en allt större betydelse för företag? 
4. När en varumärkesvärdering skall ske, hur påbörjas detta arbete? 
5. Vad för sorts information krävs och hur ser framtagningen av denna ut inför en 

varumärkesvärdering? 
6. Vilka olika modeller appliceras vid varumärkesvärdering och efter vad väljs

modellen? 
7. Blir det några skillnader av betydelse gällande värdet som fås fram beroende på vilken 

värderingsmodell som använts vid beräkning? 
8. Vilka svårigheter kan uppkomma vid varumärkesvärdering? T.ex. hitta rätt 

information. 
9. Varför utvecklades ISO 10668:2010 tror Du? På grund av vad krävdes detta?
10. När används denna standard och av vilka? Huranvänder ni standarden?
11. Vilka steg genomgås i praktiken vid användning av ISO10668:2010?
12. På vilket sätt har tillämpningen av varumärkesvärderingar förändrats i och med 

införandet av ISO 10668:2010? Hur såg det ut innan? 
13. Hur har ett varumärke blivit värderat på ett tillförlitligt sätt? 
14. Har ISO10668:2010 ökat denna tillförlitlighet och på vilket sätt i så fall?
15. Förutom IFRS/IAS redovisningsstandarder som redan finns hur har ISO 10668:2010 

bidragit till ännu bättre handledning i värderingsprocessen av varumärken?
16. Varför räckte det inte med IFRS/IAS som tillräcklig handledning i 

värderingsprocessen av varumärken? Kritik mot dessa?
17. Vilka var/är målen med ISO 10668:2010? 
18. ISO talar för att vid utförande av varumärkesvärderingar skall finansiella, 

beteendemässiga och legala parametrar tas hänsyn till. På vilket sätt har dessa 
parametrar förändrat den samlade bedömningen av varumärket tror Du?

19. Tror Du att ISO 10668:2010 kommer att fortsätta utvecklas och förbättras eller är den 
fastställd? 

20. Har Du några övriga kommentarer som Du skulle vilja ge? 


