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Mentor: Ogi Chun 

 

Background: The trademark is something that surrounds us almost all the time wherever we 

are. Studies show that brands are becoming increasingly more and more important and that it 

is important to have a strong trademark. This may be a reason for acquisitions. A business is 

carried out for various reasons, but usually it is to gain market shares or to get advantages in 

the market, such as a trademark can help with. A contributory effect on the market can be 

customer loyalty to the trademark. Previously, there have been articles written, studies done 

and conducted research on brand valuation. In these studies, it has been treated the way 

trademarks are managed in practice and the methods and models used for valuation of these 

trademarks. These studies will the authors to have as the basis of the data and on the basis of 

the reply to the standard problem. 

 

Problem Discussion: In business acquisitions, it is essential that there is a correct and fair 

valuation of the trademark as possible. According to experts in brand valuation, various 

models of trademark valuation result in different values for the same trademark. How can it 

be ensured that the value method on the trademark is something that is reliable? This question 

often pops up when neither the trademark valuation, or valuation situation is quite similar to 

the other. There are different definitions of a brand and the knowledge of those definitions is 

important to know then it comes to valuation of a trademark. This definition, as well as 

assumptions about the brand and the market, can have a significant impact on trademark 

valuation. Therefore it is essential that the valuation is carried out in a proper manner and do 

not display a misleading picture, which in turn can lead to economic difficulties in the future. 

 

Problem definition: From the background and discussion above, the following question can 

be asked: To what extent are the different valuation methods used for trademarks among those 

who valuate trademarks and companies? To answer the question above, the following four 

points are to be examined in the paper: 1) The most frequently used valuation method. 

2) Advantages and disadvantages of the method. 3) Other methods that are more suitable. 

4) How you see that the expected value of the trademark is accurate and reliable. 
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Purpose: The aim of the paper is to provide a deeper insight in the use of valuation methods 

in valuation of trademarks. Moreover, the authors like to examine the difficulties and/or 

obstacles that may arise in the valuation, if possible. 

 

Method: The paper is based on the literature review previously carried out in the specified 

field. The methodology used is deductive. The data will be used based on four earlier studies 

in trademark valuation, and two interviews of knowledgeable people in the same field. 

 

Results: The points that were examined showed that the relief from royalty method is the 

most frequently used valuation method. However it is not flawless and the paper also 

mentions other methods appropriate for trademark valuation. Choice of method depends on 

the situation, but also on the information that is available. The advantage of the relief from 

royalty is that it is easy to use, sometimes as simple as it does not show a fair value of the 

trademark’s value. An example of a situation where the method does not suit particularly well 

is when a trademark has a short history. A cost-based method can be used instead because it 

does not count on future cash flows, but on the historical costs that are related to the 

trademark. There are other methods that might be more suitable but those require more 

resources, such as the market-based method. The problem with this method is if there is not 

enough data on previous transactions, the method does not give a fair value. To get the most 

accurate and reliable value as possible, complementary trademark valuation methods is 

recommended to be used. The most common combination is market-based method and cash 

flow-based method. 

 

Conclusion: The paper concludes that the relief from royalty method is mostly used. 

However, it has drawbacks and there are other methods to complement this. Overall, it has 

been found that there are some difficulties regarding to the valuation of trademarks. These 

problems are as following: How the trademark is defined, who is carrying out the valuation 

(assumptions/views on the market/company) and how available the relevant information is. 

To obtain a high reliability, the valuation should therefore be carried out in a thorough and 

comprehensive analysis of the situation for the company (both internally and on the market) 

and the market as a whole. This should be done to reduce the risk of future negative events. 

The methods have drawbacks, but together the methods are used to complement each other. 

 

Keywords: Brand, brand valuation, valuation method, relief from royalty. 
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Sammandrag 

Titel: Värdering av varumärken 

Kurs: Kandidatuppsats i företagsekonomi 

Författare: Andreas Carlin & Patrik Nordlander 

Examinator: Ogi Chun 

 

Bakgrund: Varumärken är något som omger oss i stort sett hela tiden var vi än befinner oss. 

Undersökningar visar, att varumärken blir allt mer viktiga och att det då är av stor betydelse 

att ha ett starkt varumärke. Detta kan vara en anledning till företagsförvärv. Ett 

företagsförvärv utförs av olika anledningar, men oftast är det för att öka sina marknadsandelar 

eller för att få fördelar på marknaden, sådana som ett varumärke kan bidra med. En 

bidragande effekt på marknaden kan vara kunders lojalitet gentemot varumärket. Det har 

tidigare författats artiklar, studier och utförts forskning kring varumärkesvärdering. I de 

studierna har det behandlats hur varumärken hanteras i praktiken och de metoder och 

modeller som används för värdering av dessa varumärken. Dessa studier kommer författarna 

att ha som grund i empirin och utifrån den svara på den ställda problemformuleringen. 

 

Problemdiskussion: Vid företagsförvärv är det av stor vikt att det genomförs en korrekt och 

så rättvisande värdering av varumärket som möjligt. Enligt experter inom 

varumärkesvärdering kan olika värderingsmodeller resultera i olika värden för ett och samma 

varumärke. Hur kan det då säkerställas att det värde som metoden ger på varumärket är något 

som är tillförlitligt? Denna fråga dyker ofta upp, då varken varumärkesvärdering eller 

värderingssituation är sig helt lik den andra. Det finns olika definitioner på ett varumärke och 

dessa är det viktigt att ha kunskap om vid en varumärkesvärdering. Denna definition, samt 

antaganden om varumärket och marknaden, kan ha stor betydelse vid varumärkesvärderingen. 

Därför är det ytterst viktigt att värderingen genomförs på ett korrekt sätt och inte ger en 

missvisande bild, vilket i sin tur kan leda till ekonomiska svårigheter i framtiden.  

 

Problemformulering: Utav ovanstående bakgrund och diskussion kan följande fråga ställas:  

I vilken utsträckning används de olika värderingsmetoderna för varumärken hos 

varumärkesvärderare och företag? För att svara på ovanstående fråga kommer följande fyra 

punkter att undersökas i uppsatsen: 1) Den mest frekvent använda värderingsmetoden.  

2) Fördelar och nackdelar med metoden. 3) Andra värderingsmetoder som lämpar sig bättre.  
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4) Hur du ser till att det beräknade värdet på varumärket är rättvisande och tillförlitlig. 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att ge en djupare inblick när det gäller användning av 

värderingsmetoderna vid varumärkesvärdering. Dessutom vill författarna, i den utsträckning 

det är möjligt, undersöka vilka svårigheter och/eller hinder som kan uppstå vid värderingen. 

 

Metod: Uppsatsen baseras på den litteraturstudie som tidigare genomförts inom området. 

Arbetsmetoden är deduktiv. De data som kommer att användas bygger på fyra tidigare studier 

inom varumärkesvärdering samt två intervjuer av sakkunniga personer inom samma område.  

 

Resultat: De punkter som undersöktes visade på att relief from royaltymetoden är den mest 

frekvent använda värderingsmetoden gällande varumärken. Den är dock inte felfri och det 

nämns även andra metoder som lämpliga vid varumärkesvärdering. Val av metod är beroende 

av situationen men även av tillgänglig information. Fördelen med relief from royalty är att 

den är enkel att använda, ibland så enkel att den inte ger ett rättvisande värde på varumärket. 

Ett exempel på situation där metoden inte lämpar sig speciellt bra är då ett varumärke har en 

kort historik. Istället kan kostnadsbaserad metod användas då den inte räknar på framtida 

kassaflöden utan på historiska kostnader som är relaterade till varumärket. Det finns andra 

metoder som lämpar sig bättre men de kräver mer resurser, exempelvis den marknadsbaserade 

metoden. Problemet med denna metod är om det inte finns tillräckligt med data om tidigare 

transaktioner, för att få fram ett rättvist värde. För att få ett så rättvisande och tillförlitligt 

värde som möjligt rekommenderas det att det vid värderingen används kompletterande 

metoder. Vanligast är kombinationen marknadsbaserad metod och kassaflödesbaserad metod. 

 

Slutsats: Uppsatsen kom fram till att relief from royaltymetoden används mest. Den har dock 

nackdelar och det finns andra metoder som kompletterar detta. Sammanfattningsvis har det 

påvisats en del svårigheter när det gäller värdering av varumärken. Dessa svårigheter är: Hur 

varumärket definieras, vem som värderar (antaganden/syn på marknaden/företaget) och hur 

stor tillgängligheten av relevant information är. För att få en hög tillförlitlighet bör det alltså 

genomföras en grundlig och omfattande analys av läget för företaget (både internt och på 

marknaden) och marknaden som helhet. Detta för att minska risken för framtida negativa 

händelser. Metoderna har brister, men tillsammans används de för att komplettera varandra. 

 

Nyckelord: Varumärke, varumärkesvärdering, värderingsmetod, relief from royalty. 
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1. Inledning 
Denna del av uppsatsen kommer att innehålla de inledande kapitlen; Bakgrund, 

Problemdiskussion, Problemformulering, Syfte och Avgränsningar. I kapitlet Bakgrund ska en 

omfattande beskrivning som behandlar uppsatsområdet göras. Den framhäver vad som ska 

studeras och beskriva varför det är värt att studera detta ämne. Kapitlet Problemdiskussionen 

och Problemformuleringen beskriver och preciserar de problem som uppsatsen behandlar. 

Syftet i det självtitlade kapitlet svarar på de delar av problemformuleringen som behandlas i 

uppsatsen. Under rubriken Avgränsningar tas ställning till hur avgränsad uppsatsen ska vara 

utifrån problemformuleringen. 

 

1.1. Bakgrund 
Varumärken är något som omger oss i stort sett hela tiden var vi än befinner oss. 

Konsumenter blir dagligen omgivna av varumärken och det går till och med att värdera en 

persons namn som ett varumärke. Detta kan tyckas visa på vikten av att ha ett starkt 

varumärke och samtidigt behålla dess styrka.1  

 

Ett sedvanligt sätt att betrakta ett varumärke är ur ett konsumentsynsätt, där känsla går före 

fakta och rationalitet. Det har även framgått att ett varumärke kan vara viktigt för 

industriföretag och industritjänster. Det anses att det blir mindre risk vid köp av en 

industriprodukt eller industritjänster. Kända varumärken för industriprodukter kan ge en större 

belåtenhet hos köparen, precis som för vanliga konsumenter.  

 

Ett varumärke är en icke monetär, immateriell tillgång som förväntas generera något bra för 

företaget över en viss framtid2. Undersökningar visar, att de blir allt mer viktiga och detta kan 

vara en anledning till företagsförvärv. Ett företagsförvärv utförs av olika anledningar, men 

oftast är det för att öka sina marknadsandelar eller för att få fördelar på marknaden. Det 

förvärvande företaget kan till exempel vilja komma åt produktionslokaler, 

distributionskanaler, kundkontakter eller ett varumärke, som anledning till att förvärva ett 

företag.3 Det kan ta väldigt lång tid att bygga upp ett varumärke och det kan då också krävas 

mycket energi och pengar för detta. Ett annat tillvägagångssätt att få tillgång till ett starkt 

                                                 
1 Aftonbladet artikel: “Persbrandts sista chans”, hämtad 2009-04-21 
2 Smith, 1997 
3 Nyllinge, 1998 
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varumärke är att förvärva ett varumärke som redan är starkt. Detta kan i sin tur underlätta en 

snabbare expansion på marknaden, med följd att företagets marknadsandelar ökar snabbare än 

vad de kunde ha gjort på egen hand, samtidigt som organisationen sprider risker över andra 

marknader genom nya förvärv av företag.  

 

Kundregister och distributionskanaler är sådant som går att förvärva och direkt kopplas till det 

förvärvande företaget. Det har tidigare påvisats att marknadsandelar däremot inte kan 

förvärvas och direkt kopplas till det förvärvande företaget. Dessa marknadsandelar är istället 

kopplade till det varumärke som företaget förvärvar. Exempelvis har det nämnts ett förvärv 

som anses vara drivet av varumärket då Philip Morris köpte Freija Marabou.4    

 

Då ett varumärke blir allt mer viktigt på dagens marknader, är det därför väsentligt att arbeta 

för att få ett så starkt varumärke som möjligt. Ett starkt varumärke i dagens rådande 

konkurrensmarknad kan vara skillnaden mellan att ett företag går med vinst alternativt förlust. 

Varumärket bidrar till finansiella fördelar genom den tillgivenhet som konsumenterna ger i 

längden till företaget och dess varumärke5. Allt fler företag lägger ner mer och mer tid och 

resurser på att utveckla sitt varumärke, men också att det läggs ner tid för att kunna värdera 

varumärken så rättvisande som möjligt för att därmed kunna utesluta den osäkerhet och 

misstänksamhet som finns gentemot varumärket 6, 7. Ett exempel på detta är vid förvärv, då 

det kan handla om företagets framtid och kan få förödande konsekvenser vid eventuell 

felvärdering. 

 

Sedan år 2005 har nya standarder inom redovisningen börjat gälla för alla noterade koncerner. 

Dessa är utförda av IASB (International Accounting Standard Boards). Dessa standarder heter 

IAS (International Accounting Standard) och IFRS (International Financing Reporting 

Standards). En av dessa standarder är IFRS 3 Business Combinations. I och med denna blev 

kraven på värdering allt strängare när det gäller förvärvade tillgångar och skulder. Det är till 

exempel inte längre tillåtet att skriva av goodwill utan måste varje år genomföra en 

utvärdering av nedskrivningsbehov göras.8 I och med tillämpningen av IFRS har frågor 

uppstått när det gäller det förvärvade varumärket och hanteringen av detta, då det krävs 

                                                 
4 Nyllinge, 1998 
5 Treffner och Gajland, 2001 
6 Ibid. 
7 Nyllinge, 1998 
8 Jansson et al., 2004 
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mycket tid och energi för att göra en så korrekt värdering som möjligt. Det finns inte någon 

riktig marknad för varumärken och detta gör att det inte går att jämföra olika varumärken på 

ett lätt sätt och därmed blir informationsinsamlingen omfattande och därmed också tids- och 

energikrävande.9 En annan är IAS 38 Intangible Assets. Det är en standard som behandlar 

immateriella tillgångar. Den beskriver vad som är en immateriell tillgång och vad som får 

redovisas som en immateriell tillgång.10

 

1.2. Problemdiskussion 
Som tidigare nämnts i bakgrunden är det viktigt att vid företagsförvärv lägga stor vikt på att 

det genomförs en korrekt och så rättvisande värdering av varumärket som möjligt. Det har 

tidigare författats artiklar11, samt studier och gjorts forskning kring varumärkesvärdering. I de 

studierna har det behandlats hur varumärken hanteras i praktiken och de metoder och 

modeller som används för värdering av dessa varumärken. Dessa studier kommer författarna 

att ha som grund i empirin och utifrån den svara på den ställda problemformuleringen. Enligt 

experter inom varumärkesvärdering kan olika värderingsmodeller resultera i olika värden för 

ett och samma varumärke. Till exempel kan relief from royaltymetoden visa ett resultat som 

skiljer sig från prissynsättet och/eller volymsynsättet. Hur kan det då säkerställas att det värde 

som metoden ger på varumärket är något som är tillförlitligt?12 Denna fråga dyker ofta upp, 

då varken varumärkesvärdering eller värderingssituation är sig helt lik den andra. Vad som 

saknas är en marknad för varumärken där företag säkert kan jämföra sitt varumärke med 

andra och på så sätt få ut ett verkligt värde då det inte alltid är så lätt att sätta ett värde i 

kronor på ett varumärke. 

 

Då det generellt redan råder olika uppfattningar om definitioner av vad ett varumärke är, kan 

det vara viktigt att ha i åtanke vilken definition som används vid värderingen. Denna 

definition kan baseras på antaganden som värderaren har om det valda företaget. Antagandena 

kan då också bli påverkade när det kommer till förändringar i omvärlden, till exempel 

konjunkturförändringar. En annan aspekt på värdering av varumärken som kan uppstå, är hur 

det mervärde som ett varumärke genererar kan urskiljas från varans befintliga värde. Det är 

därför viktigt att ifrågasätta detta och även hur tillförlitligt det valda tillvägagångssättet är. 

                                                 
9 Treffner och Gajland, 2001 
10 IAS 38 Intangible Assets, hämtad 2009-04-21 
11 Nyllinge, 1998 
12 Intervju med Björn Gustafsson 
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Detta är ett ämne värt att studera då det är viktigt att inte övervärdera varumärken och på så 

sätt få lida ekonomiska förluster, speciellt som nu under rådande finanskris. Att värdera ett 

varumärke korrekt är ännu mer viktigt då konkurrensen är hård. Då olika värderingar skiljer 

sig från varandra beroende på olika faktorer, kan det vara nödvändigt att skapa en enhetlig 

standard som kan hjälpa till och visa hur värdering av varumärken ska gå till. Arbetet med en 

ISO-standard13 för värdering av varumärken är under bearbetning, men detta kommer 

uppsatsen inte att behandla då det ännu inte finns ett utkast av den. Uppsatsen kommer heller 

inte att gå djupare in på de värderingssvårigheter som finns, utan ge en mer övergripande bild 

av de metoder som används och nyttjandet av dessa hos företag och varumärkesvärderare. 

 

1.3. Problemformulering 
Denna studie kommer att behandla följande frågor: 

I vilken utsträckning används de olika värderingsmetoderna för varumärken hos 

varumärkesvärderare och företag? 

 

För att kunna svara på huvudfrågan ställs även följande fråga: 

Vilken/vilka värderingsmetoder användes vid värderingen? 

 

Ytterligare frågor kommer att utredas, då inriktade åt svårigheter vid värderingen av ett 

varumärke. 

 

1.4. Syfte 
Syftet med uppsatsen är att ge en djupare inblick när det gäller användning av 

värderingsmetoderna vid varumärkesvärdering. Dessutom vill författarna, i den utsträckning 

det är möjligt, undersöka vilka svårigheter och/eller hinder som kan uppstå vid värderingen. 

 

                                                 
13 En ISO-standard  (International Organization for Standardization) är en frivillig standard  som kan skapa värde 
och ämnar att underlätta för inblandade parter med hjälp av standardiserade tillvägagångssätt. Mer finns att läsa 
på http://www.iso.org. 
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1.5. Avgränsningar 
Uppsatsen kommer att avgränsa sig till svenska och utländska studier gjorda inom 

varumärkesvärdering, samt intervjuer av sakkunniga i Sverige som arbetar med värdering av 

varumärken. 

 

1.6. Disposition 
1.6.1. Inledning 
Bakgrund 

Under bakgrund ska en omfattande beskrivning som behandlar uppsatsområdet göras för att 

göra uppsatsen intressant för läsaren. 

 

Problem 

Här ska problemformuleringen beskrivas och det ska pekas på de problem som ska behandlas 

i rapporten. 

 

Syfte 

Syftet ska svara på de delar av problemformuleringen som behandlas i uppsatsen. 

 

Avgränsningar 

Under rubriken avgränsningar ska tas ställning till hur avgränsad rapporten ska vara utifrån 

problemformuleringen. 

 

1.6.2. Metod 
Här ska tillvägagångssätt beskrivas, d.v.s. hur författarna av rapporten ska inhämta den 

information som krävs för att svara på problemformuleringen. Det ska även beskrivas hur den 

information och det resultat som författarna kommit fram till ska redovisas och presenteras. 

 

1.6.3. Teori 
I avsnittet teori kommer tidigare studier och definitioner presenteras. Här ska även beskrivas 

de värderingsmetoder som är aktuella i rapporten. 
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1.6.4. Empiri 
Den empiri som används i uppsatsen redogörs och sammanställs i detta kapitel.  

 

1.6.5. Analys 
Här ska empirin analyseras med hjälp av teorin. Utgångspunkt för analysen blir det 

formulerade problemet som rapporten ska behandla. 

 

1.6.6. Slutsats 
Detta kapitel sammanfattar analysen på ett överskådligt sätt, tillsammans med forskarnas 

förslag på framtida forskning. Här beskrivs hur syftet uppfylldes, om det uppfylldes och även 

om det var några av undersökningsfrågorna som inte blev besvarade.  
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2. Metod 
Här ska tillvägagångssätt beskrivas, d.v.s. hur författarna av uppsatsen ska samla in den 

information som krävs för att svara på problemformuleringen. Det ska även beskrivas hur den 

information och det resultat som författarna kommit fram till ska redovisas och presenteras. 

 

2.1. Metodval 
Denna uppsats kommer att baseras på den litteraturstudie som tidigare genomförts inom 

området och sedan komplettera denna studie med två intervjuer av sakkunniga personer inom 

området. Författarna kommer att dra slutsatser ur allmänna principer och befintliga teorier, 

alltså använda sig av en deduktiv arbetsmetod. I och med att detta är en litteraturstudie passar 

en deduktiv arbetsmetod bäst då författarna inte menar att skapa egna teorier utifrån den 

insamlade empirin, alltså en induktiv metod. Inte heller en kombination mellan induktion och 

deduktion, så kallad abduktion, är aktuell då författarna ämnar påvisa det som idag sker i 

verkligheten.14

 

2.2. Insamling av data 
2.2.1. Förberedelser 
Innan uppsatsarbetet kan påbörjas ska artiklar och teori beskrivas och på så sätt ge en generell 

uppfattning av det valda ämnet. För att få en bättre inblick i ämnet varumärkesvärdering 

kommer det krävas en god förståelse av den värderingsmodell, alternativt de 

värderingsmodeller, som går att applicera på studiens problemställning. Inför intervjuerna 

kommer intervjuarna studera de aktuella frågorna djupgående, för att få en så bra, relevant 

och uttömmande intervju som möjligt. För informationen från tidigare studier har dessa lästs 

på, tolkats och sammanställts ihop med de intervjuer som författarna själva genomfört. 

 

2.2.2. Tidigare studier och artiklar 
Uppsatsen kommer att bygga på information från tidigare studier och artiklar, samt 

kompletteras med de av författarna genomförda intervjuerna. Artiklarna är hämtade från bland 

annat tidningen Balans och andra branschrelaterade skrifter. 

 

                                                 
14 Induktion, deduktion och abduktion, Mälardalens högskola, hämtad 2009-05-25 
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2.2.3. Intervjuer 
Intervjuerna kommer att ske via e-post, per telefon eller som en personlig intervju. Både 

representanter för de valda företagen och branschkunniga personer (till exempel 

varumärkesvärderare) kommer att intervjuas och/eller tolkas från tidigare studier.  

De intervjuer som kommer att göras är med Björn Gustafsson på Ernst & Young AB och med 

Jan Treffner på Öhrlings PricewaterhouseCoopers Sverige. Anledningen till att endast två 

sakkunniga intervjuades förklaras genom att författarna anser att dessa två har en bred 

kunskap om ämnet. Både Gustafsson och Treffner har blivit intervjuade i tidningsartikar och 

Treffner har också skrivit en bok om varumärken15. Med denna vetskap anses dessa två 

informanter vara mycket kompetenta att ge oss de svar som behövs för att ge en rättvis bild 

om ämnet. I de studier som inkluderas i empirin bekräftas Gustafssons och Treffners svar av 

andra personer med insikt i området. 

 

Intervjuerna har utformats på så sätt att författarna har ställt frågor som anses relevanta, med 

tanke på bakgrunden och problemformuleringen, och där svaren som ges på intervjufrågorna 

kan hjälpa författarna att svara på den tidigare ställda problemformuleringen. På så sätt kan 

den nödvändiga information som insamlas svara på syftet. 

 

2.3. Datakällor 
2.3.1. Primärdata 
Primärdata är information som författarna själv samlat in, i detta fall, genom inläsning av 

tidigare studier samt komplettering från intervjuer.16 Uppsatsen gick ut på att ge en närmare 

inblick i ämnet och därför ansågs intervjuer vara det bästa sättet att samla in de data som 

behövs gentemot enkäter. 

 

2.3.2. Sekundärdata 
De data som någon annan sammanställt, kallas för sekundärdata.17 För att få en större inblick 

i ämnet kommer studien att bygga på just en del sekundärdata. Till exempel kommer artiklar i 

tidskrifter och informationssökning i litteratur ligga som grund för förståelse av ämnet. För att 

få ett bredare perspektiv kring ämnet valde författarna att även ta med data från intervjuer i 

                                                 
15 Treffner och Gajland, 2001 
16 Holme och Solvang, 1997 
17 Ibid. 
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tidigare studier där sakkunniga har figurerat. Detta för att få en djupare förståelse om ämnet 

och på så vis bättre kunna svara på problemformuleringen. 

 

2.4. Kritik till metoden 
För att resultatet ska vara applicerbart på marknaden kan kritik ställas mot metoden att den 

begränsat insamlingen av empiri på så sätt att den inte skulle komma från tillräckligt många 

källor. Om så är fallet kan det anses vara godtyckligt att påstå att detta representerar 

verkligheten. De sakkunniga som intervjuats har, som tidigare nämnts i uppsatsen, figurerat i 

majoriteten av de studier som författarna funnit relevanta för ämnet och de sakkunnigas svar 

styrks även genom vad andra personer har svarat. 

 

2.4.1. Validitet  
Validitet handlar om hur väl uppmätt det som var tänkt att mätas, hur väl författarna 

undersökt det som skall undersökas. För att få en bättre validitet kommer författarna att 

jämföra intervjufrågornas svar med andra svar och/eller artiklar rörande området och sedan 

diskutera och kritiskt granska dessa.18

 

2.4.2. Reliabilitet 
Reliabilitet behandlar hur pass trovärdig undersökningen är. Intervjufrågor har därför 

utformats till sakkunniga inom området, som arbetar med detta dagligen. De kan i sin egen 

takt svara på frågorna via e-post som skickats ut och det ger ofta ett mer genomgående svar. 

Författarna har därefter öppensinnat bearbetat svaren och sedan kommit med ytterliggare 

följdfrågor för att få ett mer trovärdigt resultat. Begripligheten av empirin ligger på en bra 

nivå då författarna har försökt att formulera sig på så sätt att inte en missförståelse ska ske 

med informanterna.19

 

2.5. Källkritik 
Den kritik som kan ställas mot källorna i uppsatsen är att författarna till de studier som 

används i empirin gjort bedömningar påverkade av deras eget tycke och därmed inte givit en 

objektiv bild om just de punkter vi valt. Det finns alltid en sådan risk när andras tolkningar av 

en tredje parts ord ska analyseras. Svar från en respondent eller informant kan ibland tas ur 

                                                 
18 Holme och Solvang, 1997 
19 Ibid. 
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sitt sammanhang och meningen med svaret kan bli annorlunda vinklat. Det måste också 

belysas att det finns en möjlighet att författarna till de tidigare studierna kan ha gjort fel, eller 

skrivit fel, på vissa viktiga punkter och därmed leder iväg läsaren på fel spår. Kritik borde 

också ställas åt de intervjuer som genomförts i samband med denna uppsats, då vi kan ha gjort 

feltolkningar av vad informanterna gett för svar på de frågor som ställts. När det gäller de 

utländska studierna bör det även tilläggas att vissa ord och fraser kan ha blivit objekt för 

felöversättningar. Vi har däremot gjort en grundlig kontroll då tveksamheter vid 

översättningen uppstått, detta för att minska risken för fel. 
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3. Teori 
I avsnittet teori kommer tidigare studier och definitioner presenteras. Studierna ska kunna 

kopplas till uppsatsen och problemformuleringen. Här ska även beskrivas de 

värderingsmetoder som är aktuella i uppsatsen. 

 

3.1. Definition av varumärke  
Varumärkeslagen definierar även ett varumärke 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 kan särskilja varor som tillhandahålls i en 

näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan.” 20

 

Patent- och registreringverket anser att ett varumärke är: 

”[…] ett kännetecken som du använder för att skilja dina varor eller tjänster från andras 

eller för att framhäva den egna varan eller tjänsten. Ett varumärke kan exempelvis vara ett 

eller flera ord eller en grafisk symbol som kännetecknar varan eller tjänsten. Varumärket kan 

bestå av alla tecken som kan återges grafiskt såsom bokstäver, siffror och figurer. Även själva 

varan eller varans förpackning kan fungera som ett varumärke. En fantasifull parfymflaska är 

ett sådant exempel. Även ljud och melodier kan registreras som varumärken.”  21

 

Med dessa definitioner i åtanke kan ett varumärke i princip vara vad som helst. Det kan till 

exempel vara en symbol, en design eller en känd person. Det kan även vara speciella attribut 

hos personen. Det kan också vara kändisens namn, så som Victoria Beckham. Hon har skapat 

ett varumärke kring sig själv som person och kring hennes namn. Därutöver har hon använt 

sitt namn som ett jeansmärke. Detta är ett exempel på hur det är möjligt att använda en känd 

persons namn som ett varumärke för att sälja en vara.  

Ett annat sätt att marknadsföra sitt varumärke är att få omgivningen att relatera varumärket till 

en symbol. Två exempel på företag som har kända varumärken är Apple och McDonalds. 

Apple associeras till deras varumärke som består av ett äpple och det kan därför göra det 

                                                 
20 Varumärkeslag (Regeringskansliets rättsdatabaser, Databas: SFST), hämtad 2009-04-21 
21 Varumärke – PRV (Patent- och registreringsverket), hämtad 2009-04-21 

 19



enkelt för konsumenter att se liknelsen mellan symbolen och företagsnamnet. Likaså har 

McDonalds även de skapat en symbol som ger starka associationer till företaget. 22, 23

 

3.2. Standarder 
IFRS (International Financial Reporting Standars) är en internationell kommitté som ger 

rekommendationer och författar standarder om hur företag ska redovisa. Den består av 14 

kommittémedlemmar som kommer från nio länder.24

Efter införandet av IFRS har synen på hur varumärken värderas förändrats. Nytt är även att 

värdet på varumärken inte längre i samma utsträckning får redovisas som goodwill25, utan 

som egen post under Immateriell tillgång.26

 

3.2.1. IAS 38 Intangible Assets 
En immateriell tillgång är "... en identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk substans som 

används för produktion eller tillhandahållande av varor och tjänster samt för uthyrning till 

andra eller för administrativa ändamål.”27

En tillgång definieras även enligt IAS 38 som en resurs som kontrolleras av företaget som 

resultat av tidigare händelser, exempelvis uppköp eller egenframställd, och som ska generera 

framtida ekonomiska fördelar för företaget. Utifrån dessa definitioner får vi fram tre kriterier 

för vad som kännetecknar en immateriell tillgång. Dessa är identifierbarhet, kontroll och 

framtida ekonomiska fördelar. Exempel på immateriella tillgångar är patent, copyright, 

kundlistor, licenser och marknadsrätter.28

För att det ska gå och känna igen en immateriell tillgång finns det även här två kriterier för 

detta:  

• Det antas att de framtida ekonomiska fördelarna som kan kopplas till tillgången 

kommer flöda in till företaget; och 

• Kostnaden för tillgången kan bli tillförlitligt mätt.29 

 

                                                 
22 Varumärke – PRV (Patent- och registreringsverket), hämtad 2009-04-21 
23 Varumärkeslag (Regeringskansliets rättsdatabaser, Databas: SFST), hämtad 2009-04-21 
24 IASB - About the IASB, hämtad 2009-04-21 
25 Definition: “Värdet av en verksamhet utöver värdet av de enskilda ingående delarna.” Enligt 4 kap. 2, 4 §§, 5 
kap. 3 § ÅRL, RR 15 
26 Jansson et al., 2004 
27 Immateriella tillgångar (avsnitt 19), Skatteverket, hämtad 2009-04-21 
28 IAS 38 Ingangible Assets (2), hämtad 2009-04-21 
29 Ibid. 
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3.2.2. IFRS 3 Business Combination 
Enligt IFRS 3 har som grundprincip att när det görs ett företagsförvärv identifieras alla 

tillgångar och skulder till anskaffningsdagens verkliga värde. IFRS 3 omfattar även 

definitionen av en ”Business Combination”, som lyder: 

”A business combination is a transaction or event in which an acquirer obtains control of one 

or more businnesses.” 

IFRS 3 går inte att applicera på så kallade ”joint ventures”, inte heller på förvärvade tillgångar 

som inte tillhör ett företag. Här förklaras också den så kallade förvärvsmetoden. Den har fyra 

steg: 

1. Identifiera köparen. 

2. Bestäm datum för uppköpet, då köparen får kontrollen över företaget. 

3. Identifiering och mätning av de identifierbara tillgångar som är förvärvade och de 

tänkbara skulder som finns. 

4. Identifiering och mätning av goodwill eller positiv effekt genom underpris av förvärvet. 

Goodwill definieras som en immateriell tillgång som är klassad som icke identifierbar.  

Goodwill får inte skriva av årligen, utan det måste alltid göra en årlig värdering för att urskilja 

om ett nedskrivningsbehov är aktuellt.  

 

3.3. Värderingsmetoder för varumärken 
Ett varumärke kan vara en symbol, ett namn, en design, m.m. Det är ett sätt för företag att 

differentiera sig mot andra företag och därmed försöka skapa ett mervärde för företagets 

produkt/-er. 

De tre grundläggande teorierna, för varumärkesvärdering, som kommer att användas i 

uppsatsen är: Kostnadsbaserad värderingsmetod, Kassaflödesmetoden och Marknadsbaserad 

värderingsmetod. 

 

3.3.1. Kostnadsbaserad värderingsmetod 
Denna metod är indelad i två olika synsätt. Den ena benämns anskaffningsmetoden och den 

andra metoden benämns återanskaffningsmetoden. 

 

Anskaffningsmetoden 

Denna metod handlar om vad det har kostat, ur ett historiskt perspektiv, att arbeta fram ett 

varumärke till det som finns idag. Detta kan vara svårt att beräkna. Som exempel kan nämnas 
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varumärket Coca Cola, som är väl känt och funnits i väldigt länge. Att försöka ta fram den 

information som krävs för att beräkna hur mycket energi, tid och pengar företaget använt för 

marknadsföringen av varumärket, är oerhört svårt och komplicerat. Om denna information 

som behövs trots allt skulle vara tillgänglig, blir det dock ändå osäkert när hänsyn tas till det 

förändrade penningvärdet över den givna tidsperioden.30

 

Återanskaffningsmetoden 

Den andra metoden benämns återanskaffningsmetoden. Denna metod behandlar de kostnader 

som kan tänkas uppstå om varumärket skulle byggas upp på nytt. Hänsyn ska då tas till 

dagens rådande marknadssituation med de aktuella metoder och åtgärder som finns. Det svåra 

med denna metod är att på rätt sätt ta tidsfaktorn i beaktande. 

Till skillnad från anskaffningsmetoden beräknas här nuvärdet och kan därför anses mer 

rättvisande. Det är lättare att beräkna kostnader som uppstår idag än de som infaller i 

framtiden.31

 

Problemet med de ovan nämnda metoderna är att de inte alltid är så att anskaffningskostnaden 

är detsamma som värdet. Det är till och med så att dessa oftast skiljer sig. Den 

kostnadsbaserade värderingsmetoden är därför inte så flitigt använd när det gäller värderingar 

av annat än tillgångar med kort historisk livslängd.32

 

3.3.2. Kassaflödesmetoden 
Denna metod beskriver vad varumärket skulle tänkas generera för ekonomiska fördelar i 

framtiden. Det finns olika synsätt för denna metod och de kan delas upp i relief from royalty, 

volym- och prissynsättet.33  

 

För att beräkna vad ett framtida kassaflöde idag är värt, är det nödvändigt att en 

diskonteringsränta fastställs. Räntans storlek är beroende av vilka risker som kan identifieras 

och kopplas till det kassaflöde som varumärket genererar.34

  

Relief from royalty 

                                                 
30 Treffner och Gajland, 2001 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
34 Nilsson et al., 2002 
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”Royalty är en ersättning som t.ex. en uppfinnare eller musiker får för att någon använder sig 

av uppfinningen eller musiken.”35 Metoden är vanlig och används ofta i Sverige. Denna 

metod analyserar och uppskattar vad ett varumärke skulle kunna tänkas ge för royaltyintäkter 

till den som äger varumärket. Alltså hur stor ersättning som måste betalas för att få rätten att 

använda sig av varumärket som är skyddat av någon annan. Beloppets storlek beror på 

royaltyns storlek, betalningsvillkor och hur licensavtalet ser ut mellan licensgivare och 

licenstagare. Efter att en uppskattning gjorts angående vad varumärket kan tänkas generera 

används sedan en diskonteringsränta för att räkna ut nuvärdet. Den stora nackdelen är dock att 

få fram en rättvis royaltyränta. Det finns många orsaker till detta och några kan vara att det 

råder olika marknadsförhållanden eller vad för vinst som förväntas av företaget. Även skatter 

är en väsentlig anledning.36, 37

 

Prissynsättet 

Prissynsättet innebär att en vara med ett varumärke kan säljas för ett dyrare pris än vad en 

likadan vara utan ett varumärke kan, eller att försäljningskvantiteten kan höjas. Ett allt 

starkare varumärke genererar desto högre pris. En jämförelse måste dock göras med en 

liknande produkt på marknaden utan att varumärke, för att kunna se en eventuell prispremie. 

Priset på varan med varumärke måste alltså vara högre än den utan ett varumärke för att 

kunna fastställa en skillnad i form av prispremie. För att få ett mer korrekt resultat av 

prispremien som genererats av ett varumärke måste det i beräkningarna tas med dess 

rörelsekostnader, såsom tillverkningskostnader, administrativa omkostnader och 

marknadsföringskostnader med mera. Detta ska beräknas och fördelas för en enda vara, som 

då gör det lättare att jämföra med andra företags kostnad. En prispremie innebär inte alltid en 

direkt koppling till dess varumärke. Det är därför viktigt att företaget gör en noggrann analys 

till hur stor del av prispremien som faktiskt är relaterad till varumärket med hänsyn till andra 

faktorer som till exempel design och teknisk funktion. Då kopplingen mellan varumärket och 

dess kassaflöde har fastställts, bör företaget använda sig av en modell med investerarens 

avkastningskrav som utgångspunkt. Den mest använda metoden i Sverige är CAPM-metoden 

(Capital Asset Pricing Model).38

 

 
                                                 
35 Royalty – Skatteverket, hämtad 2009-05-25 
36 Vad betyder ordet - Royalty, hämtad 2009-04-21 
37 Bryer et al., 1999 
38 Treffner och Gajland, 2001 
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Volymsynsättet 

Volymsynsättet är en metod som används för att räkna ut hur stor volym av försäljningen har 

ökat på grund av det specifika varumärket. Det måste även fastställas vilken marknad det rör 

sig om och försöka ta reda på hur just denna marknad har ökat och därmed jämföra hur stor 

påverkan varumärket haft på just den marknaden och försäljningsvolymen för varan. Efter 

denna jämförelse är det då möjligt att beräkna volympremien och ta hänsyn till de 

administrativa kostnaderna och tillverkningskostnaderna. Därefter räknas kassaflödet, av den 

ökade volymen, ut. 

För att veta hur mycket mer som sålts tack vare varumärket, måste det vara känt hur stor 

volym som konkurrenterna, som inte har ett starkt varumärke, säljer. Denna jämförelse pekar 

då på hur mycket varumärket genererar extra i försäljningsvolym, alltså volympremie.39

 

3.3.3. Marknadsbaserad värderingsmetod 
Denna värderingsmetod innebär att bolag ställs mot varandra och på så sätt jämför 

marknadsvärdet för företags tillgångar eller börsvärdet för företaget. Utgångspunkten är 

historiska händelser där liknande tillgångar har värderats. En förutsättning är alltså att 

företagen är verksamma inom samma bransch och att det samtidigt tas hänsyn till att 

varumärken i samma bransch inte alltid behöver vara lika lönsamma och därmed får olika 

värden. Det är trots allt lönsamheten för ett varumärke som avgör hur högt dess värde är.40 Då 

det går att finna en likartad transaktion är det tämligen enkelt att följa den marknadsbaserade 

metoden. Detta är dock inte alltid så lätt då det måste tillhandahållas dokumentation från 

tidigare liknande händelser där även informationen som efterfrågas finns tillgänglig. Det är en 

av nackdelarna av denna metod.41

                                                 
39 Treffner och Gajland, 2001. 
40 Reilly och Schweihs, 1999 
41 Värdering – inte bara vid företagsförvärv, Deloitte, hämtad 2009-04-21 
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4. Presentation av tidigare studier 
De studier som kommer att tas upp i uppsatsen finner författarna intressanta och relevanta 

för det valda ämnet. Studierna behandlar varumärken ur olika aspekter och berör de 

områden som uppsatsen ämnar undersöka. Dessa studier kommer att presenteras nedan, med 

en sammanfattning av vardera studie. Studierna kommer i fortsättningen i uppsatsen att 

kallas för Studie A, Studie B, Studie 1, Studie 2, Studie 3 och Studie 442. 

 

4.1.1. Studie A: A conceptual study on brand valuation 
Denna utländska studie är skriven av A. Seetharaman, Zainal Azlan Bin Mohd Nadzir och S. 

Gunalan. Studien är publicerad i Journal of Product & Brand Management år 2001, volym 10, 

nummer 5. Den belyser de problem som är förknippade med varumärkesvärdering och 

beskriver närmare de fyra huvudsakliga metoderna för värdering av varumärken. De metoder 

som tas upp är anskaffningsmetoden, marknadsbaserade metoden, kassaflödesmetoden och 

den dogmatiska metoden (den sistnämnda metoden kommer dock inte att behandlas i denna 

studie). Studien går alltså närmare in på varje metod och lägger stor vikt på dess nackdelar 

samt vid vilka situationer företag använder sig av de olika metoderna. Studien nämner även 

fördelar med metoderna men dessa får inget större utrymme i texten. 

 

4.1.2. Studie B: Valuing Brands and Brand Equity: Methods and Processes 
Denna studie är en litteraturstudie som behandlar värdering av varumärken och går djupt in på 

olika värderingsmetoder för varumärken som används i praktiken. Studien är omfattande och 

beskriver många olika metoder men de som är mest relevanta är den kassaflödesbaserade-, 

kostnadsbaserade- och den marknadsbaserade värderings-metoden. Studien är uppbyggd på så 

sätt att den först ger en övergripande bild av ämnet varumärkesvärdering och beskriver sedan 

mer detaljerat respektive metod och dess för- och nackdelar. De visar även på ett mer konkret 

sätt hur vissa metoder används för att beräkna värdet på varumärket. Avlsutningsvis ges en 

sammanfattning av värderingsmetoderna inklusive de åsikter författarna harom de 

konsekvenser som kan uppstå vid användning av metoderna.  

                                                 
42 Att de två första studierna anges med bokstäver är för att de är utländska studier och de studier som numreras 
med siffror är svenska studier. 
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4.1.3. Studie 1: IAS 38 – Värdering av varumärken 
Denna uppsats behandlar i stort de värderingsmetoder som finns och samtidigt att försöka ta 

reda på hur inställningen hos revisorer och varumärkesvärderare är till dessa metoder. 

Undersökningen i uppsatsen omfattar företag som är börsnoterade och revisorer samt andra 

varumärkesvärderare i Sverige. Empirin samlades in genom intervjuer med sakkunniga och 

granskning av årsredovisningar. Den är inriktad på definitioner, modeller för värdering och 

reglerade standarder inom det området. Det som undersökningen visade var att det tycktes 

kunna påvisas en praxis när det gäller varumärkesvärdering och vilken metod som är den mest 

använda. Denna metod anses vara relief from royalty. Avslutningsvis visar undersökningen att 

värdering av varumärken i första hand sker i samband med försäljning av ett företag och då 

för att följa de redovisningsregler som idag finns.43

 

4.1.4. Studie 2: Varumärken som finansiella tillgångar – Svagheter och 

möjligheter med varumärkesvärdering 
Syftet med studien är att ”undersöka en av värderingsmetodernas tillvägagångssätt och varför 

metodens tillförlitlighet ifrågasätts.” Vidare vill författarna för denna studie undersöka i 

vilken situation olika metoder används och vilken som lämpar sig bäst i de olika situationerna. 

Dessutom vill de undersöka hur värderar motiverar tillförlitligheten i den valda 

värderingsmetoden samt svagheter i metoden hanteras. Det studieobjekt som valdes att 

undersöka var företaget Body Shop44. Det kunde dock påvisas att ”inga exakta, korrekta eller 

obestridliga värden kan uppnås.” Empirin samlades in genom intervjuer med sakkunniga och 

granskning av Body Shop:s årsredovisning. Slutsatser som dras i studien är att bristen på en 

standard inom området lämnar utrymmet för egna antaganden vid värderingen av ett 

varumärke. Detta leder till att de värderingsmetoder som används har brister när det gäller 

tillförlitlighet och konsekvens.45

 

                                                 
43 Studie 1: IAS 38 – Värdering av varumärken, av Kristoffer Funseth och Lowe Fällmar, år 2008. 
44 Själva fallstudien om Body Shop är inte fullt relevant för denna uppsats utan fokus i denna studie lades istället 
på de allmänt ställda problemformuleringarna. 
45 Studie 2: Varumärken som finansiella tillgångar – Svagheter och möjligheter med varumärkesvärdering, av 
Lilian Araos Martinez och Caroline Sauma, år 2006. 
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4.1.5. Studie 3: Företagsvärdering – En studie i vilka värderingsmetoder 

som används vid värdering av tillverkande företag respektive tjänsteföretag 
Denna studie undersöker vilka värderingsmetoder som används vid värdering av tillverkande- 

respektive tjänsteföretag i samband med uppköp av dessa. Empirin har samlats in via 

intervjuer som genomförts med sakkunniga inom området. Dessutom har författarna 

genomfört en enkätundersökning som omfattar 50 utvalda personer på olika företag. 

Undersökningen i studien användes som grund och intervjuerna applicerades på 

respondenternas svar och analyserades senare i studien. Slutsatsen blev att det vanligaste 

tillvägagångssättet vid värdering av varumärken är diskonterat kassaflöde kombinerat med 

den marknadsbaserade metoden. Dessutom framgick det även att det inte finns någon generell 

koppling mellan värderingsmetod och företages verksamhet.46

 

4.1.6. Studie 4: Varumärkesvärdering 
I studien redogörs för varför ”det idag inte finns någon enhetlig metod för värdering av 

varumärken, om det skulle vara möjligt att utveckla en gemensam metod eller standard och 

vad det skulle innebära för företag/intressenter med en mer jämförbar och accepterad 

värdering.” Problem som behandlas är tillförlitligheten i värderingsmetoderna och varför det 

används olika metoder i olika situationer. Författarna till denna studie har genomfört sju 

intervjuer med både varumärkesvärderare och revisorer. Resultatet i denna studie pekar på att 

det inte finns någon allmänt accepterad värderingsmetod och att det skulle behövas en 

standardisering om hur en värdering av varumärken ska genomföras, för att på så sätt 

underlätta för de inblandade parterna.47

 

                                                 
46 Studie 3: Företagsvärdering – En studie i vilka värderingsmetoder som används vid värdering av tillverkande 
företag respektive tjänsteföretag, av Charlotta Lind och Therese Lundin, år 2008. 
47 Studie 4: Varumärkesvärdering, av Per Nordström och Karin Jarlekrantz, år 2008. 
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5. Presentation av informanter 
5.1. Björn Gustafsson, Ernst & Young AB 
Björn Gustafsson har arbetat på Ernst & Young sedan år 2000, där han är ansvarig för 

värderingstjänster och chef för deras värderingsverksamhet i Norden. ”Ernst & Young AB är 

ett svenskt privat aktiebolag som utför revision och med revision förenliga konsulttjänster.” 

De tillhandahåller konsulttjänster och hjälper företag med bland annat värderingar av 

immateriella tillgångar.48

Björn Gustafsson valde att svara på intervjufrågorna via e-post. Svaren kom till oss den 24:e 

april 2009. 

 

5.2. Jan Treffner, Öhrlings PricewaterhouseCoopers Sverige 
Jan Treffner arbetar som partner hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers Sverige inom 

varumärkesvärdering och har en bred erfarenhet av värdering. I branschen har han arbetat i tio 

år och innan det cirka fem år med värdering av materiella tillgångar. Just nu sitter Treffner 

som ordförande för en svensk kommitté som arbetar med en ISO-standard gällande värdering 

av varumärken. Kommittén arbetar under SIS49. 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers är ett världsledande företag som har till syfte att ” utveckla, 

sälja och genomföra revision, redovisning och kvalificerad rådgivning inom finansiella och 

angränsande områden så att internationella och svenska företag, samt dess ägare, 

organisationer och offentlig sektor kan uppnå värdetillväxt och trygghet.”50

Intervjun (personlig) med Jan Treffner genomfördes den 7:e maj 2009 i Bonnierhuset på 

Torsgatan 21 i Stockholm. 

 

                                                 
48 Ernst & Young – Om oss, hämtad 2009-05-04 
49 ”Tillsammans med företag, organisationer, forskare och myndigheter i Sverige och utomlands, arbetar vi för 
det som förenar, det som är gemensamt.” De arbetar för att motverka konflikter och splittringar i Sverige. Citat 
och information finns på http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabId=21. 
50 Ernst & Young – Företagsfakta, hämtad 2009-05-04 
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6. Empiri 
Den empiri som används i uppsatsen redogörs och sammanställs i detta kapitel. Empirin ska 

vara relevant och möjlig att koppla samman med de teorier som finns beskrivna i 

teoriavsnittet. Den empiri som inte är hänvisad till Björn Gustafsson eller Jan Treffner är 

hämtad från den tidigare genomförda litteraturstudien. 

 

6.1. Definition av varumärke 
Definitionen av ett varumärke är viktig att ha klar för sig innan en värdering påbörjas då 

värderingen kan vara beroende av denna definition. Detta kapitel menar att komplettera 

definitionskapitlet i teoridelen och ge en djupare förståelse och bättre inblick i de olika 

definitioner som finns och hur komplicerade och omfattande de definitionerna kan vara.  

 

Då ett varumärke definieras, tas alla synsätt som kan generera positiva kassaflöden eller 

mervärden åt företaget i beaktande. Det är alltså viktigt att hela värdet på företaget tas med 

vid ett förvärv, framför allt varumärket då det skapar värde i de kassaflödesberäkningar som 

görs på företaget.51  En annan syn är att ett varumärke är allt som stärker intressenters relation 

till företaget. Om anställda är stolta över företaget som de arbetar på kan det smitta av sig och 

påverka företaget i helhet. Detta kan självklart också gälla kunder och leverantörer. För att få 

ett gott rykte och få sitt varumärke kopplat till företaget ur en positiv synvinkel kan de uppnå 

det genom att uppfylla löften och arbeta hårt för att överträffa dem.52 Ett annat sätt att 

definiera ett varumärke förutom ovan nämnda, är att det inte går att fastställa ett exakt värde 

på varumärket förrän det innefattas vid en affärshändelse så som en transaktion eller 

uppköp.53 Ett varumärke kan även ha en relativt omfattande definition, då den inte bara 

innehåller attribut så som namn och logotype, utan även inkluderar attribut som bland annat 

förpackningsdesign.54, 55 Ytterligare en variant på definition av ett varumärke kan vara att ett 

varumärke är en förmedlare av ett budskap som påverkar stakeholdern, i vanliga fall kunden, 

men det är inte bara kunder. Om det istället handlar om corporate brand, alltså 

företagsidentitet, påverkar den allt ifrån arbetssökande till leverantörer och liknande. 
                                                 
51 Jerker Sundqvist i Studie 1 
52 Gösta Andersson i Studie 1 
53 
http://www.emeraldinsight.com.till.biblextern.sh.se/Insight/ViewContentServlet?Filename=Published/EmeraldF
ullTextArticle/Articles/0960100404.html
 
54 Ibid. 
55 Intervju med Björn Gustafsson 
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Varumärket är något som påverkar beslutsprocessen hos dessa aktörer och kan då definieras 

som allt som berör och påverkar en individs tycke om en företagsidentitet.56 Ett varumärke 

kan alltså definieras på många olika sätt och därför är det mycket viktigt att ha klart för sig 

hur varumärket ska definieras innan värderingen sker, då även tillförlitligheten bestäms 

utifrån detta.57

 

6.2. Syftet med förvärv 
Det finns, som redan är beskrivet i uppsatsen, många anledningar till varför det görs 

företagsförvärv. Därför kan det inte säkerställas någon specifik anledning till vad de andra 

nämnda personerna i empirin tycker är den vanligaste anledningen till ett företagsförvärv. 

Varken i de tidigare studierna, eller i svaren av informanterna, har det kunnat urskiljas något 

tydligt svar på denna fråga. Jan Treffner svarade till exempel att det kunde vara exakt vad som 

helst och att det inte går att peka på någon speciellt utmärkande anledning.58

 

Björn Gustafsson gav däremot bra information gällande detta. Han menar att det skulle kunna 

gå att dela upp syftet med företags- och/eller varumärkesförvärv i två typfall: 

 

1. Det första typfallet skulle vara att varumärket ses som en drivkraft för ett företag att 

satsa på att förvärva ett annat varumärke. Detta då för att etablera sig gentemot nya 

kundgrupper. 

 

2. I det andra typfallet ses varumärket inte som en drivkraft till ett förvärv. Ett exempel i 

detta fall är om förvärvaren redan har ett starkt varumärke och istället för att då se 

varumärket som anledning till förvärvet, kan det finnas andra anledningar så som till 

exempelvis tillgång till teknologi och kundrelationer.59 

 

6.3. Sammanställning av studier och intervjuer 
Nedan följer en sammanställning av empirin i de tidigare studierna som behandlar de punkter 

som finns uppställda i kommande text. Därutöver kommer detta att kompletteras med 

informanternas svar. Dessa punkterna har valts för att de speglar problemformuleringen. 

                                                 
56 Intervju med Jan Treffner 
57 Studie 4: Varumärkesvärdering, av Per Nordström och Karin Jarlekrantz, år 2008. 
58 Intervju med Jan Treffner 
59 Intervju med Björn Gustafsson 
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1. Den mest frekvent använda värderingsmetoden 

Studie B nämner att relief from royalty är den mest använda värderingsmetoden i praktiken. 

Den används flitigt i många olika branscher och har blivit accepterad av flertalet 

skattemyndigheter i olika länder som en godkänd modell att använda sig av. Metoden 

innefatts i kategorin kassaflödesbaserade värderingsmetoder där även pris- och volympremie 

ingår, men dessa används inte lika ofta. Andra metoder som nämns och används är bland 

andra kostnadsbaserad- och marknadsbaserad värderingsmetod.  

Studie 1 visar också på att relief from royaltymetoden, dock kombinerat med diskonterat 

kassaflöde, är det tillvägagångssätt som är det mest förekommande när det gäller värdering av 

varumärken. Enligt studien har det under en längre tid pågått varumärkesvärdering där denna 

kombination använts och därmed tycks detta kunna vara en inofficiell standard. Detta 

bekräftas även i Studie 2, som påvisar att det är relief from royaltymetoden som är den 

vanligast använda värderingsmetoden, även fast det också framgår att andra 

värderingsmetoder kan lämpa sig bättre beroende på situation. Det nämns även att 

värderingsmetoder som innefattar volym- och prispremie ofta används istället för relief from 

royalty. Studie A anser att en kassaflödesbaserad värderingsmetod är den mest relevanta då 

den beräknar just det positiva kassaflöde som kommer att genereras ur ägandeskapet av 

varumärket. Metoden går att använda vid beräkning av väldigt många olika ekonomiska 

händelser. Att valet av värderingsmetod är beroende av situationen påvisas även i denna 

studie.  I Studie 4 anser samtliga respondenter att relief from royalty är den mest använda 

värderingsmetoden av varumärken, precis som Studie 1 och 2. Enkätundersökningen som 

genomförts i Studie 3 visar däremot på att en marknadsbaserad metod kombinerat med 

diskonterat kassaflöde är den mest använda hos majoriteten av respondenterna. 

 

Både Björn Gustafsson och Jan Treffner anser att relief from royaltymetoden är den mest 

använda värderingsmetoden för varumärken. Däremot anser de att det finns andra som kan 

lämpa sig bättre.60, 61

 

2. Fördelar och nackdelar med metoden 

I Studie A nämns det att den kostnadsbaserade metoden är populär bland revisorer, då den 

överensstämmer med det mest förekommande tillvägagångssättet för att värdera tillgångar. 

                                                 
60 Intervju med Björn Gustafsson 
61 Intervju med Jan Treffner 
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Metoden beskrivs, i studien, som konservativ då den ser på enbart historiska kostnader och 

inte på det framtida kassaflöde som kan tänkas genereras. Eftersom att det i metoden enbart 

används historiska kostnader vid beräkning av varumärkets värde, uppstår det problem i 

beräkningen då det kan vara svårt att identifiera gamla kostnader och koppla dessa till 

varumärket. Nästa metod som nämns är den marknadsbaserade metoden. Vid en korrekt 

användning och applicering av denna metod, ger den ett väldigt överensstämmande värde av 

varumärket. Fördel för denna metod är om det tidigare skett liknande transaktioner. Ju fler 

transaktioner som skett desto mer tillförlitligt värde kan ges. En nackdel som kan uppkomma 

är då det inte existerar liknande transaktioner som går att jämföra med. Ett annat sätt för att 

uppnå en korrekt värdering är att separera och identifiera företagets materiella- och 

immateriella tillgångar. Sedan subtraheras värdet på de indentifierade tillgångarna från 

företagets totala värde. Restvärdet blir då för en oidentifierbar immateriell tillgång, som då 

kan sägas vara varumärket. Den största nackdelen skulle dock kunna vara att metoden kräver 

väldigt mycket tid och energi att ta fram den information som är nödvändig. Den tredje och 

sista metoden, som också anses vara den mest användbara metoden, har sin fördel att den just 

kan användas i många olika situationer där varumärkets värde måste beräknas. Denna metod 

är en kassaflödesbaserad värderingsmetod, närmare bestämt relief from royalty. En sak som 

uppskattas med en kassaflödesbaserad värderingsmetod är att den beräknar det framtida 

kassaflödet som kan komma genereras av varumärket, vilket gör den använd i branscher där 

till exempel royaltyberäkningar görs. Ett överliggande problem med kassaflödesmetoden är 

att beräkningarna just handlar om framtiden och att det aldrig går att säkerställa att det 

beräknade värdet för framtiden infaller.  

 
Den fördelen som Studie B nämner med relief from royalty är att värderingen är kopplad till 

relevant industri och/eller marknad samt att den är accepterad bland flertalet 

skattemyndigheter. Däremot finns det väldigt få varumärken som är så pass lika att det är 

möjligt att jämföra dem med varandra. Vanligtvis innefattar royaltyn också mer än just själva 

varumärket. Detta kan innebära problem för värderaren vid identifiering av vad som 

egentligen är ett varumärke och alltså inte går att koppla till någon annan immatriell tillgång. 

Studie B nämner inte volympremie som metod men beskriver däremot den snarlika metoden 

prispremium som ett bra val av värderingsmetod. Fördelen med metoden är att den är väldigt 

lätt att förstå och det är tydligt vilka faktorer som påverkar vad i beräkningen. Nackdelen är 

dock att det ofta kan uppstå problem att ta fram en prispremie som kan anses vara korrekt, då 

det inte alltid förekommer jämförbara varor på marknaden som kan användas för att 
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rättfärdiga premien. Andra värderingsmetoder som nämns och där det går att se fördelar är de 

kostnadsbaserade värderingesmetoderna. Den första av dessa två är anskaffningsmetoden och 

den ska vara tämligen enkel att använda, då all information redan borde vara tillgänglig. Det 

finns information om exakt hur mycket tid och pengar som lagts ner på varumärket och därför 

blir värdet på varumärket en väldigt exakt siffra. Nackdelen är att den historiska kostnaden 

inte kan liknas till det ekonomiska värdet på varumärket då det i detta fall handlar om 

historiska kostnader och inte om positivia ekonomiska effekter som väntas visa sig i 

framtiden. Den andra metoden är återanskaffningsmetoden och dess fördelar är att metoden 

reflekterar det riktiga värdet av varumärket på ett bättre sätt. När det gäller denna metod så det 

även om framtida kassaflöden utan enbart om historiska kostnader. Metoden ger heller inte 

någon koppling till en öppen marknad. En tredje metod som nämns är den marknadsbaserade 

metoden.  Den är baserad på vad tredje part verkligen är villiga att betala för varumärket och 

just det är lätt att beräkna. Denna metod är beroende av tidigare transaktioner som kanske inte 

alltid finns tillgängliga och det är sällan det finns två varumärken som är lika. Detta kan anses 

vara en stor nackdel. 

 

De fördelar som tas upp i Studie 1, gällande relief from royaltymetoden, är att den är frekvent 

använd och att den är väldigt enkel att använda. Tack vare att metoden är väl använd finns det 

stora databaser innehållande information om vilka royaltyräntor som är tillämpade i olika fall. 

En nackdel som nämns med denna metod är att den inte lämpar sig bra då ett varumärke inte 

har funnits länge på marknaden. Det är svårt att beräkna framtida inkomster då varumärket 

inte har genererat några över en längre tidsperiod. Det som då lämpar sig bättre är en metod 

som ser på historiska kostnader.  

 

Enligt Studie 2 visas det inte på några direkta för- och/eller nackdelar med relief from 

royaltymetoden. Däremot nämns det att marknaden kan vara ”svår” med mening att det inte 

alltid finns någon royaltysats att gå efter. Detta löses genom att ha en tumregel, som ligger på 

25 % av rörelsemarginalen. Det nämns inga direkta fördelar, utan istället visas det på en 

nackdel med volym- och prispremie. Det kan vara svårt att skilja det mervärde som genereras 

av varumärket från kassaflödet. Detta kan också handla om det mervärde som genereras av 

exempelvis design eller distribution. Idag finns det inga bra marknadsanalyser för att separera 

detta från kassaflödet. 
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De fördelar som nämns i Studie 3 gällande diskonterat kassaflöde är att den ”är teoretiskt 

korrekt” och att den tar en längre tidsperiod i beaktande. Dessutom finns en annan fördel då 

diskonterat kassaflöde visar på den faktiska inkomsten som kan komma att genereras i 

framtiden. Nackdelar som tas upp är att det är omöjligt att få fram ett korrekt prognosvärde 

och att små skillnader i värderingen kan slå stort på det slutliga resultatet av beräkningen. 

Värderingen kan också bli väldigt osäker om riskbedömningen inte är tillförlitlig.  

När det gäller den marknadsbaserade metoden anses en första fördel vara att den är enkel och 

just att den är marknadsorienterad, alltså att den exempelvis tar med beteendeaspekter. 

Metoden ger även tydlig information då det vid en värdering av ett företag görs jämförelser 

med tidigare liknande transaktioner. Denna jämförelse kräver dock att värderaren innehar en 

hel del kunskap om företaget som det jämförs med. Här finns risk att om tidigare 

transaktioner missbedömts, kan även framtida värderingar bli missbedömda. 

 

I Studie 4 anges att den främsta fördelen med relief from royaltymetoden är att den är enkel. 

Problem som kan uppstå vid användning av relief from royaltymetoden är att det blir 

nödvändigt att ta ställning till vad som anses vara ett godtyckligt avkastningskrav, samt att 

beräkna ett korrekt kassaflöde i framtiden. En nackdel med metoden är att den används strikt 

företagsekonomiskt och ger därför inte en helt korrekt värdering då den utelämnar 

information om beteende hos intressenter i företaget.62

 

Gustafsson menar att det dock kan uppstå problem vid användningen av relief from 

royaltymetoden då det kan vara svårt för företaget att uppskatta den royalty som behövs för 

denna metod. Problemet kan framför allt uppstå om det är svårt att få tag på nödvändig och 

relevant information, till exempel om varumärket inte existerat under en längre tid.63

 

Precis som Gustafsson tycker Treffner att fördelen med relief from royalty är att den är enkel 

att förstå och utföra. Men dess fördel är också dess fall. Metoden är så pass enkel att Treffner 

inte tycker att den kan användas som grund för en hel värdering (om det inte är så att det finns 

direktiv att endast den metoden ska användas). Relief from royaltymetoden ska enligt Treffner 

helst användas som en komplettering till värderingsprocessen, för att fungera som en kontroll 

för de övriga värderingsmetoderna.64

                                                 
62 Studie 4: Varumärkesvärdering, av Per Nordström och Karin Jarlekrantz, år 2008. 
63 Intervju med Björn Gustafsson 
64 Intervju med Jan Treffner 
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3. Andra värderingsmetoder som lämpar sig bättre 

Det finns ingen uttalad metod som lämpar sig bättre än relief from royalty i Studie B, men 

många metoder har fördelar som väger tyngre beroende på situation vid varumärkes-

värderingen. Det finns alltså även andra metoder, utöver relief from royalty, som är enkla att 

använda för att räkna fram ett värde på varumärket. Ett exempel på en sådan metod är den 

marknadsbaserade metoden. Denna värderingsmetod syftar mer på vad en tredje part skulle 

kunna tänka sig att betala för varumärket. Även prispremiemetoden skulle kunna tänkas vara 

mer lämplig beroende på situation då även den också är enkel att beräkna och förstå vid en 

värdering. Studie B betonar dock att en kassaflödesbaserad värderingsmetod som helhet är att 

föredra då det är huvudvariabeln vid värdering oavsett vilket varumärke och/eller vilken 

marknad det handlar om. Enligt Studie 1 finns det ingen metod som lämpar sig bättre än relief 

from royalty, men en kombination med en marknadsbaserad värdering och en värdering enligt 

relief from royaltymetoden förekommer ofta. Som tidigare nämnts använda den 

marknadsbaserade metoden som komplement då det genomförts transaktioner av snarlik 

karaktär på marknaden. I föregående punkt nämndes också att  

en metod som använder sig av historiska kostnader65 kan lämpa sig bättre vid kort livslängd 

på varumärket. Då varumärket inte funnits så länge blir prognosen för framtida intäkter inte så 

säker som det kan önskas och därför kan det underlätta om de redan nedlagda kostnaderna för 

varumärket beräknas och används som grund för beräkningen. 

 

Beroende på värderingssituation och vilket varumärke, eller bransch det handlar om kan, 

enligt det som framgår i Studie 2, en pris- och volympremie lämpa sig bättre än relief from 

royaltymetoden. I studien nämns det inget mer konkret angående övriga metoder som kan 

vara lämpliga. I Studie 3 går det inte att urskilja någon antydan på att det förekommer andra 

värderingsmetoder som skulle lämpa sig bättre än den tidigare nämnda marknadsbaserade 

värderingsmetoden kombinerat med diskonterat kassaflöde. Studie 4, liksom Studie 3, 

framhåller att det inte finns någon värderingsmetod som lämpar sig bättre än de 

kassaflödesbaserade metoderna, där relief from royalty ingår. 

 

Björn Gustafsson anser att valet av metod är beroende av tillgängligheten till data. Beroende 

på vilken relevant data som finns tillgänglig, kan metoder som den kostnadsbaserade 

                                                 
65 En värderingsmetod som använder sig av historiska kostnader är anskaffningsmetoden, som är beskriven i 
teoriavsnittet. 
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värderingsmetoden eller den pris-/volympremiebaserade värderingsmetoden lämpa sig bättre. 

Användningen av olika värderingsmetoder ger upphov till olika värden på varumärket. För att 

få ett så tillförlitligt värde på varumärket som möjligt, bör värderingen innefatta fler än en 

värderingsmetod. Detta bör då göras för att stärka kvaliteten i värderingen.66 Jan Treffner 

anser att relief from royaltymetoden är den vanligaste för att den används i 

redovisningsändamål. Hade det inte varit för detta, anser Treffner att kassaflödesmetoden 

(pris/volym) skulle vara den mest frekvent använda värderingsmetoden för varumärken idag. 

Treffner anser att värderingen ska baseras på ett diskonterat kassaflöde som grundar sig i en 

ordentlig och utförlig analys av varumärket, då mer åt beteende- och marknadsförings-

perspektivet. Relevant är också att urskilja det mervärde som varumärket skapar för företaget. 

Detta nämner Treffner som ett betydande hinder för många företag och därför är det återigen 

viktigt att genomföra en analys som pekar på vad som precist innefattas i mervärdet. Det är 

viktigt att risken i det beräknade framtida kassaflödet tas med i förarbetet till värderingen.67

 

4. Hur du ser till att det beräknade värdet på varumärket är rättvisande och tillförlitligt 

Enligt det som nämns i Studie B är det relativt enkelt att manipulera och förändra ett 

varumärkes kapital vid en beräkning. För att förhindra detta bör man försöka få fram en så 

objektiv bild som möjligt av varumärket, och sedan använda sig av en metod som är den mest 

rättvisande. Detta går dock inte att genomföra med enbart en metod då denna ensam sällan 

kan svara på de frågor som uppkommer för att få fram en korrekt värdering. Det behövs alltså 

minst två olika metoder för att få fram ett rättvist och tillförlitligt värde på varumärket, 

förutom att först göra en grundläggande analys om vad syftet med värderingen är och vilka 

fördelar varumärket genererar. I Studie 1 framgår det att en kombination av olika 

värderingsmetoder är att föredra. Då det beräknade värdet av relief from royaltymetoden 

stämmer överens med värdet från den marknadsbaserade metoden, kan det anses vara både 

rättvisande och tillförlitligt. Ju fler tidigare liknande transaktioner som genomförts, desto mer 

rättvisande blir värdet i den marknadsbaserade värderingsmetoden. Även i Studie 2 påvisas 

vikten av att använda sig av en kompletterande värderingsmetod, för att på så sätt kunna 

jämföra värdet från de olika metoderna och därmed (förutsatt att de någorlunda stämmer 

överens med varandra) kunna påvisa en hög tillförlitlighet i det beräknade värdet. I Studie 3 

framgår det däremot inte direkt hur värderingen av ett varumärke kan anses vara helt 

rättvisande. Det anses dock att kombinationen av en marknadsbaserad metod och diskonterat 

                                                 
66 Intervju med Björn Gustafsson 
67 Intervju med Jan Treffner 
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kassaflöde ger en bild som godtyckligt kan sägas vara rättvisande. Studie 4 nämner att, 

oavsett vilken metod som används vid en värdering av ett varumärke, kan värdet skilja sig 

från tillfälle till tillfälle. Detta har att göra med vem eller vilka som är värderare i 

värderingsprocessen, samt vad vilka erfarenheter och kunskaper som värderaren sedan 

tidigare innehar (kopplat till företaget/branschen, men även allmänt). Värderingen kan även 

påverkas av de antaganden som värderaren har om företaget. För att få en så hög 

tillförlitlighet och en så rättvisande bild som möjligt måste det tas ställning till hur 

definitionen av varumärket genomförts och vad värderingen egentligen tagit med i 

beräkningarna. 

Då det är möjligt att förklara modellernas olika slutvärden höjs kvaliteten på värderingen ännu 

mer. Detta är något som framgick vid intervjun med Björn Gustafsson. För att se om 

värderingen har gett ett så rättvisande värde som möjligt, kan det vara bra att jämföra 

värderingen mot andra liknande företags värderingar av varumärken då de gjort 

företagsförvärv.68 Jan Treffner anser att värdet på varumärket kan skilja sig beroende på 

värderingsmetod, men att skillnaden inte bör vara allt för stor. Skillnaden ska finnas inom ett 

visst spann, kanske maximalt plus/minus 20 procent. Exempel gavs att om värderingen ger ett 

värde på 100 miljoner kronor, borde spannet ligga mellan 90 och 110 miljoner kronor. Om 

värdet hamnar inom detta spann kan det värde som värderingsmetoden ger anses vara 

rättvisande.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
68 Intervju med Björn Gustafsson 
69 Intervju med Jan Treffner 

 37



7. Analys 
Här kommer empirin analyseras med hjälp av teorin. Utgångspunkt för analysen blir det 

formulerade problemet som uppsatsen ska behandla. 

 

1. Den mest frekvent använda värderingsmetoden 

I teorin nämns alla metoder som lämpliga kandidater vid värdering av varumärken, men i 

empirin som författarna samlat in och sammanställt, främst i Studie 1 och Studie 4, framstår 

metoden relief from royalty som den mest frekvent använda. Däremot kan frågan ställas om 

det är den mest lämpliga metoden? Detta är något som också påvisas i empirin. En anledning 

till att metoden ändå är så pass frekvent använd kan, enligt Studie B, vara att den är väl 

accepterad som värderingsmodell och därför kan det tänkas motivera företag att använda sig 

av metoden i den stora utsträckning som det idag förekommer. I Studie 2 tas det upp att det 

även finns andra metoder som passar bättre, men då beroende på värderingssituation, och 

dessa är pris- eller volympremiemetoden. Emellertid föredrog respondenterna i Studie 3 en 

kombination av en marknadsbaserad värderingsmetod och diskonterat kassaflöde. Detta kan 

tyda på att det finns en misstro mot att enbart relief from royalty inte kan ge ett tillräckligt 

rättvisande värde (mer om detta i punkt 4). I de intervjuer som författarna genomfört bekräftas 

det att värderingsmetoden relief from royalty är den mest frekventa. Däremot finns det delade 

meningar, mellan studierna och informanterna, när det gäller användandet av metoden. Ska 

bara denna metod användas eller ska den användas i ett mer kompletterande syfte? 

Sammanfattningsvis på denna punkt lutar det åt att det är just relief from royaltymetoden som 

är den mest frekvent använda. 

 

2. Fördelar och nackdelar med metoden 

Överlag i empirin framgår det att relief from royaltymetodens största fördel är att den är så 

pass lätt att använda, då den är enkel att förstå och beräkna. Både Studie A och Studie B är 

relativt bra överens om att relief from royaltymetoden kan anses vara den metod som är 

enklast att använda sig av vid en beräkning av ett varumärkets värde, oavsett vilken bransch 

det handlar om. Även i Studie 1, 2 och 4 påvisas det som studie A och B nämner om relief 

from royaltymetoden. Detta tyder på att relief from royalty inte bara är den mest frekvent 

använda värderingsmetoden för varumärken i Sverige, utan även i andra delar av världen. De 

olika studierna visar alltså att det är möjligt att skapa en internationell värderingsmetod som 

är applicerbar i olika länders tradition av varumärkesvärdering. I Studie 1 påpekas en fördel 
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att den breda användningen av metoden resulterat i stora databaser om vilka royaltysatser som 

används för olika varumärken. Dessa databaser kan kopplas till det som Studie B skriver 

angående acceptansen av metoden. Just eftersom det finns så stora databaser och därmed 

fakta, kan den därmed anses vara pålitlig och det kan vara därför som den är så brett 

accepterad av skattemyndigheter. Studie 4 ställer sig frågande mot denna fördel och menar att 

då metoden används ur en företagsekonomisk synvinkel, resulterar metoden i en icke korrekt 

värdering. Bakgrunden till detta är att metoden inte tar med sådana faktorer som påverkas av 

tycke och antaganden om företaget som innehar varumärket. Det är inte alltid det finns 

databaser över alla tänkbara royaltysatser, det kanske inte ens finns någon marknad och då det 

ska göras en värdering med royaltysats kan det bli svårt att få fram ett värde. Studie 2 nämner 

däremot att detta problem går att lösa, genom att beräkna royaltysatsen utifrån 25 % av 

rörelsemarginalen. Det går alltså alltid att få fram en royaltysats och det kan vara en av 

anledningarna till att relief from royaltymetoden är så pass använd. Detta kan också kontras 

med det som framgår i Studie 4, att metoden är riktad endast ur en ekonomisk synvinkel och 

därmed utesluter andra aspekter som kan påverka värdet. En annan nackdel, som tas upp i 

Studie 1, är när ett varumärke inte existerat länge på marknaden. Det är svårt att få fram ett 

rättvisande värde på framtida inflöden av pengar. I Studie 3 nämns det också att små 

skillnader i värderingen kan ge stor effekt på resultatet vid ett beräknande av ett diskonterat 

kassaflöde. Studie 1 menar vidare att det är lättare att beräkna de nedlagda kostnader som har 

gjorts på varumärket. Då relief from royalty är beroende av ett diskonterat kassaflöde och att 

detta inte går att beräkna med tillräckligt stor tillförlitlighet, kan en annan metod som 

använder sig av historiska kostnader lämpa sig bättre i detta fall. Detta kan, enligt författarna, 

göra att metoden lämpar sig bättre för varumärken som är väl etablerade på marknaden och 

har en relativt lång historik inom denna.  

 

Tanken med relief from royalty är att metoden ska beräkna det ekonomiskt positiva 

kassaflöde som kan tänkas genereras i framtiden ur ägandet av ett specifikt varumärke. 

Därmed är inte de redan nedlagda kostnaderna relevanta för att bestämma värdet på 

varumärket, utan det som kan tänkas infalla i framtiden, som är det viktiga att beräkna. Av 

denna anledning kan relief from royalty anses vara relevant och de kostnadsbaserade 

värderingsmetoderna kan anses vara sämre lämpade när det gäller värdering av varumärken. 

Självklart kan tidigare positiva fördelar som varumärket inbringat vara aktuella för 

värderingen av varumärket, men detta är inte innefattat i en kostnadsbaserad värderingsmetod. 

Det kan verka uppenbart att den kostnadsbaserade metoden inte används allt för ofta, då det 

 39



kan vara komplicerat att beräkna historiska kostnader som innefallit långt tillbaka i tiden. Om 

varumärket funnits i exempelvis 20 år är det inte bara inflationen under alla åren som det 

måste tas hänsyn till, utan det kan även vara så att det inte finns någon dokumentation kvar av 

de kostnader som då lades ner för att främja varumärket. 

 

Relief from royaltymetoden är däremot inte den enda metod som har framtiden i beaktande. 

Även den marknadsbaserade värderingsmetoden har också faktorn framtiden med i 

ekvationen. Fördelen med den marknadsbaserade metoden över relief from royalty är att den 

går in på hur konsumenter ser på varumärket. Detta kan ge en mycket mer rättvisande bild 

jämfört med de royaltysatser som relief from royaltymetoden är beroende av. Värderaren 

slipper också ta hänsyn till faktorer som inflation och det finns ingen risk för att 

dokumentationen har blivit förlegad eller icke existerande, då den oftast görs i samband med 

värderingen. 

 

Det framgår även utifrån Studie 1 och 3 att den marknadsbaserade värderingsmetoden är 

populär då den, liksom relief from royaltymetoden, ger tydlig information och på så sätt kan 

anses vara enkel. Den utgår ifrån att värderingen av företagets varumärke jämförs med ett 

liknande företag i samma bransch. Behovet av ett jämförelseföretag kan ställa till svårigheter 

då det är viktigt att ha fullständig information om företaget, såväl siffror (ren fakta) som 

marknadens tycke. Om dessa behov inte uppfylls blir denna metod olämplig vid värderingen. 

 

De informanter som författarna intervjuat bekräftar den bild som målats upp angående den 

vanligast använda värderingsmetoden, alltså relief from royalty. Förutom det som påpekas i 

studierna gällande nackdelar till relief from royaltymetoden är att det är svårt att justera 

slutvärdet då det inte alltid framgår vilken faktor som har den påverkan på slutvärdet som 

önskas. Det kan även vara svårt att uppskatta den royalty som bör användas vid värderingen 

då det inte tas hänsyn till hur starkt varumärke är gentemot den royaltysats som finns för 

varumärket. Därför anser Treffner att denna metod behöver kompletteras ur ett 

marknadsperspektiv. 

 

Författarna anser att relief from royalty som är den vanligaste värderingsmetoden för 

varumärken just för att den är så enkel och därför så ofta använd, men också för att den är så 

ofta beskriven i litteraturen. En fråga som kan ställas är då varför den används så frekvent då 

den inte ger ett så rättvisande värde? Är det verkligen rätt att använda metoden då den faktiskt 

 40



inte tar hänsyn till var konsumenterna (alternativt kunderna) tycker om varumärket? Svaret på 

frågan kan vara mycket komplicerat, men en tanke är att det är rätt att använda metoden för 

att den ändå ger ett värde i rena pengar och inte den möjliga effekt ett varumärke kan ge. 

Detta är en brist i metoden som gör att den därför lämpas bäst som en kontrollmetod. 

Ytterliggare något som kan vara nämnvärt att ha i åtanke vid en varumärkesvärdering, är att 

se till att all relevant data för undersökningen av varumärket finns tillgänglig. Om det är så att 

all relevant data inte finns tillgänglig får värderaren försöka anpassa sig till den metod som 

lämpar sig bäst för denna värdering. Det är då inte säkert att just den metod blir den som 

föredras. Tillförlitligheten i värderingen blir då möjligtvis av bristande karaktär och då behövs 

extra kompletterande information kring varumärket som utesluter de tvivel som råder på 

värderingen. 

 

3. Andra värderingsmetoder som lämpar sig bättre 

Som tidigare nämnt tar relief from royalty inte upp alla aspekter som kan vara relevanta vid 

en varumärkesvärdering. Det finns en enighet bland studierna att det finns andra metoder eller 

tillvägagångssätt som kan lämpa sig bättre, då främst beroende på värderingssituation. Det 

framgår dock inte i studierna någon enhetlig värderingsmetod som lämpar sig bättre än den 

som beskrivits i punkt 1. I Studie B nämns ändå att någon av de kassaflödesbaserade 

värderingsmetoderna är att föredra, framför de övriga metoderna. Anledningen till detta kan 

vara att en sådan metod ger den mest korrekta värderingen av varumärket, då ett företag vill 

expandera med hjälp av ett sådant. Att se på framtiden och vad som kan förväntas av 

varumärket står då i fokus, hellre än att se på de kostnader som lagts ner för ett varumärke. 

 

De metoder som nämns i Studie 1 och 3 är den marknadsbaserade värderingsmetoden och i 

Studie 2 och 4 nämns att en kassaflödesbaserad metod är att föredra (dock ej relief from 

royalty). Varför exempelvis Studie 2 och 4 inte använder sig av en marknadsbaserad 

värderingsmetod, som de i Studie 1 och 3 föredrar, kan vara att det är svårt/omöjligt att få 

fram information om liknande transaktioner, eller att den tidsåtgång som behövs för att få 

fram informationen är för stor eller att undersökningen kräver mycket övriga resurser vilket 

resulterar i en dyr värdering. I och med att definitionen av ett varumärke kan skilja sig stort 

beroende på vilken person som värderar kan det vara anledning till varför studierna kommit 

fram till varför olika värderingsmetoder används i olika utsträckning.  
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I punkt 2 i analysen nämns det att värderingen av ett varumärke kan bli missvisande om 

varumärket inte har funnits länge. I de fallen då det handlar om en lång eller kort livstid för ett 

varumärke, är det viktigt att veta att olika värderingsmetoder inte bara är mer eller mindre 

komplicerade utan att appliceringen av värderingsmetoden är beroende av dess livstid. 

Förutom de metoder som tidigare nämnts som mer lämpliga värderingsmetoder av studierna, 

menar Studie 1 att det kan vara lämpligt att använda en kostnadsbaserad värderingsmetod. I 

den tas inte hänsyn till framtiden utan endast till de kostnader som tidigare uppkommit i 

koppling till varumärket. Detta får medhåll av Björn Gustafsson som menar att livstiden är en 

viktig faktor då han gör bedömningar och väljer metod för en värdering av ett varumärke.  

Vid användning av en kostnadsbaserad värderingsmetod tas alltså inte framtiden med i 

beräkningarna, utan det handlar om historiska kostnader och/eller nuvärdeskostnader, alltså 

anskaffningsmetoden och/eller återanskaffningsmetoden. Det skiljer sig alltså beroende på när 

värderingen sker, vilken värderingsmetod som används och vilken som lämpar sig bättre.   

 

Intervjuerna som genomfördes visar också att valet av värderingsmetod är beroende på 

situation och, enligt Gustafsson, även tillgängligheten av relevant data. Som det framgår i 

Studie 2 och 4, förespråkar också Gustafsson och Treffner de kassaflödesbaserade 

värderingsmetoderna volym- och/eller prispremiemetoden som mest lämpliga. Treffner anser 

att anledningen till att relief from royalty är så pass vanlig idag är för att den ofta används för 

redovisningsändamål och därmed är så väl använd. 

 

4. Hur du ser till att det beräknade värdet på varumärket är rättvisande och tillförlitlig 

I alla de studier som presenterats för denna uppsats påpekas vikten av att använda fler än en 

metod och då som komplement till varandra. De två värderingsmetoder som tenderar att ge ett 

så rättvisande värde som möjligt är en kassaflödesbaserad metod i kombination med en 

marknadsbaserad metod.  

 

Varför en kombination av en marknadsbaserad värderingsmetod och kassaflödesbaserad 

värderingsmetod är att föredra: 

- Den kassaflödesbaserade värderingsmetoden visar på hur stort det framtida inflödet av 

pengar kan komma att vara. 
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- Den marknadsbaserade värderingsmetoden kompletterar detta på så sätt att den visar 

vad marknaden tycker om företaget (varumärket) och detta kan påvisa om det 

diskonterade kassaflödet är rättvisande eller inte. 
 

- Om det skulle vara så att marknaden inte gillar varumärket (eller företaget) i den 

utsträckning som tidigare antagits, kanske det beräknade kassaflödet inte kommer vara 

så pass högt som det visar i beräkningen. Det kan också vara så att marknaden tycker 

bättre om företaget än vad tidigare antagits och därmed kan det framtida kassaflödet 

vara högre än beräknat. Därför kan denna kombination av metoder fungera bra som 

kontroll av skillnaderna mellan värdet på varumärket och marknadens tycke om 

varumärket. 

 

Både Björn Gustafsson och Jan Treffner samstämmer med studierna och menar att det kan 

vara bra att utföra värderingen med tidigare nämnd kombination mellan en marknadsbaserad 

och en kassaflödesbaserad värderingsmetod. Vidare påpekas att en förklaring av de skillnader 

som uppstår vid användning av olika värderingsmodellen ger en mer rättvisande bild av 

värderingen och därmed ökar tillförlitligheten. 

 

En annan faktor som har visat sig viktig är definitionen av varumärket. Studie 1 och Studie 4 

tar upp vikten av hur varumärket definieras. Det beräknade värdet på varumärket kan komma 

att vara annorlunda mellan olika värderingar om definitionen av varumärket skiljer sig. 

Definition av varumärke är beroende av de olika antaganden som görs i anslutning till 

värderingen. Om värderaren har gjort antaganden om varumärket eller marknaden, som inte 

redovisas, kan tillförlitligheten i värderingen komma att bli missvisande. Värdet kommer i 

princip alltid skilja sig, med värderaren som beroende konstant. Här är det även viktigt att 

värderaren inte har några fördomar om varumärket (eller företaget) som ska värderas. För att 

undvika detta problem, kan en lösning vara att anlita två oberoende värderare som får göra 

samma värdering med samma fakta. Värdena borde då bli lika och det skulle stärka 

tillförlitligheten i värderingen. Om värdena skiljer sig lite, kan det betyda att värderarna har 

samma, eller liknande, tycke om värderingsobjektet. Om det däremot förekommer en stor 

skillnad mellan värderingarna, kan det vara så att en av värderarna har tolkat/bedömt 

informationen annorlunda på grund av antingen okunskap och/eller fördomar om varumärket. 

En liten skillnad i värdena är att föredra då eventuella meningsskiljaktigheter går att utesluta. 
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Det kommer dock aldrig kunna visa på ett helt korrekt värde av varumärket då det aldrig går 

att beräkna ett helt korrekt värde för något som kommer att inträffa i framtiden. Det är 

egentligen inte säkert att de kommer uppstå några som helst framtida positiva effekter. Även 

då antaganden kan göras baserat på utförliga beräkningar och en väl utförd bakgrundsanalys, 

kan ingen helt och hållet veta vad framtiden spår. Dagens rådande finansiella läge är ett bevis 

på att svängningarna i konjunkturen snabbt kan ändra riktning, på både gott och ont. 

Alla studier som tas upp, förutom Studie A, har visats vara överens om att det mest 

tillförlitliga värdet fås genom att använda flera metoder kombinerat med varandra. Metoderna 

beräknas individuellt och sedan jämförs resultaten med varandra. Med detta tillvägagångssätt 

kan det vara möjligt att använda sig av all relevant och tillgänglig data vid analysen av 

varumärket. Detta leder till att värderingen blir mer tillförlitlig då värdet på varumärket anses 

vara mer rättvisande än vid användning av endast en värderingsmetod. Det som dock alltid 

sänker tillförlitligheten i värderingen är ovissheten om framtiden.  Därav kan en värdering 

aldrig bli fullt rättvisande. 
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8. Slutsats 
I detta kapitel kommer de slutsatser som vi kommit fram till att presenteras och återknytas till 

problemformuleringen, syftet och empirin. 

 

Av den empiri som vi har samlat in från de tidigare studierna går det att urskilja vilken 

värderingsmetod som oftast används vid värdering av varumärken. Både de svenska och 

utländska studierna har visat att den mest frekvent använda metoden vid värdering av 

varumärken är relief from royaltymetoden. Detta bekräftas av de två intervjuer som 

genomförts. Metoden förtjänar denna position tack vare sin enkelhet som gör att i princip vem 

som helst kan använda sig av den. Det finns däremot nackdelar med denna metod då den inte 

är tillräckligt djupgående, gällande framför allt beteendeaspekter, som i vissa fall kan önskas. 

I de olika studierna nämns även andra metoder som lämpar sig bättre beroende på 

värderingssituation. Exempel på sådana metoder är den marknadsbaserade- och den 

kostnadsbaserade metoden. 

 

Det har påvisats en del svårigheter när det gäller värdering av varumärken. För att summera 

dessa svårigheter bör följande förhållanden tas i beaktning: Hur definitionen av varumärket är, 

vem som värderar (värderarens antaganden om, eller syn på, marknaden/företaget) och hur 

pass tillgänglig den relevanta informationen är. 

 

Som tidigare nämnts i uppsatsen kan valet av värderingsmetod ha som följd att värdet skiljer 

sig. För att då få fram en så rättvisande bild som möjligt av vad varumärket egentligen är värt, 

bör värderingen kompletteras med användandet av en eller flera värderingsmetoder. För att 

värdet ska få en så hög tillförlitlighet som möjligt bör det genomföras en grundlig och 

omfattande analys av företaget och dess läge på marknaden. Detta för att minska risken för 

eventuellt negativa händelser i framtiden. Metoderna i sig har brister, men tillsammans kan de 

användas för att komplettera varandras brister. Det är som vid en uppsatsskrivning; ju fler 

relevanta källor som kan redovisas, desto bättre tillförlitlighet. 
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9. Förslag till framtida forskning 

Vi anser att ett framtida forskningsförslag inom detta område kan vara att genomföra en mer 

omfattande studie ute hos relevanta företag. Detta för att få en bredare bild av hur det ser ut 

hos en större mängd företag och hur de ser på varumärken och varumärkesvärdering. Det kan 

kanske också vara relevant att se hur synen på varumärken ändras över en viss tidsperiod, 

med tanke på den nuvarande finansiella krisen och eventuella lagar och regler som kan 

komma att införas. Ett exempel kan vara att analysera den ISO-standard som håller på att tas 

fram av SIS. 
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11. Bilagor 
Denna bilaga är endast en mall för hur intervjun ska se ut och fler frågor kan förekomma. 

 

11.1. Bilaga 1 – Frågor till sakkunnig 

Bakgrundsfrågor 
Dessa frågor behandlar endast frågor om den/de person/-er som blir intervjuade. 

1. Namn: 

2. Företag: 

3. Befattning: 

4. Hur länge personen arbetat inom branschen: 

 

Förvärvsfrågor 
Här ställs grundläggande frågor angående förvärvsmetoder för varumärken. 

5. Hur definierar ni ett varumärke? 

 

6. Vad anser du vara det vanligaste syftet med företags- och/eller varumärkesförvärv?  

 

7. Enligt din erfarenhet, är det vanligt/ovanligt att företag anlitar utomstående värderare? Hur 

vanligt/ovanligt är detta? 

 

8. Styr syftet med förvärvet valet av värderingsmetod? 

 

9. Vilken värderingsmetod anser du vara den mest frekvent använda? 

 

10. Vilka fördelar och nackdelar finns med denna värderingsmetod? 

 

11. Anser du att det finns andra värderingsmetoder som lämpar sig bättre? 

 

12. Hur skiljer den eller de sig från den mest frekvent använda metoden? 

 

13. Kan det beräknade värdet på varumärket skilja sig beroende på val av värderingsmetod? 
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14. Hur fastställs det förvärvade varumärkets nyttjandeperiod? 

 

15. På vilket sätt kan man se att värdet på varumärket är rättvisande? 
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