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Sammanfattning 
Titel: Varumärkesvärdering 

Kurs: Kandidatuppsats i Företagsekonomi 

Författare: Anna Ozgul, Annelie Sjöstrand 
Handledare: Peter Jönsson 

Examinator: Jurek Millak 
 

Syfte  Syftet med denna studie är att beskriva vilka metoder det finns enligt 

rekommendationer och standarder för redovisning av varumärken och 

jämföra det med vilka metoder som används av företag i praktiken genom 

att studera deras respektive årsredovisningar. 

 

Metod  Studien präglas av en kvalitativ metod med kvantitativa inslag där en 

semi-strukturerad intervju blandas med data från årsredovisningar. 

Resultatet från intervjun ska sedan jämföras med resultaten från 

studerandet av årsredovisningarna. 

 

Teori  Teorin består av en kartläggning av de värderingsmetoder som finns, 

definitioner av immateriella tillgångar och varumärken samt en 

presentation av tidigare studier inom ämnet.  

 

Empiri  Resultatet visade på att flera värderingsmetoder som finns enligt teorin 

inte används i praktiken. Den mest förekommande värderingsmetoden är 

den avkastningsbaserade värderingsmetoden och då främst royalty- relief-

metoden. Företag med internt upparbetade varumärken kan inte redovisa 

dessa på grund av det redovisningspraxis som råder idag.   

 

Slutsats  Varumärket har fått en större betydelse ur ett finansiellt perspektiv, trots 

detta är det sällan varumärket redovisas som en egen post. Detta skulle 

kunna tyda på att det behövs en utveckling av de standarder och praxis 

som finns inom redovisningen i dagens läge.   

 

Nyckelord   Varumärkesvärdering, Värderingsmetoder, Varumärken  
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Abstract 
Title: Varumärkesvärdering 

Course: Bachelor Thesis in Business Administration  

Authors: Anna Ozgul, Annelie Sjöstrand 
Tutor: Peter Jönsson 

Examiner: Jurek Millak 
 

Purpose The study aims to describe which methods there’s according to 

recommendations and standards for accounting for brands and compare it 

with the methods that are used by companies i practice by studying their 

annual reports.   

 

Method This study is characterized by a qualitative approach with some 

quantitative elements in which a semi-structured interview is mixed with 

data from annual reports. The result from the interview will be compared 

with the results from the annual reports.  

 

Therories The theory consists in analyzing the valuation methods that are used, 

definitions of intangible assets and brands as well as a presentation of 

previous studies in this topic. 

  

Empiric The results showed that several valuation methods from the theory aren’t 

used in practice. The most common valuation method is the income-

approach method and in particular the royalty relief-method. Companies 

with internally generated brands can’t recognize those because of today’s 

accounting praxis. 

  

Conclusion The brand has gained a greater importance in a financial perspective, but 

still it’s rarely the brand is recognized as a separate item in the annual 

report. This could indicate the need for a development in the standards and 

praxis within the accounting in today’s situation.  

 

Keywords  Brand Valuation, Valuation Methods, Brands   
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1. Introduktionskapitel 
I introduktionskapitlet finns en beskrivning av studieämnet där det framgår vad det är som ska 

studeras och varför det är värt att studeras. Vidare ges en beskrivning av det problem som studie 

behandlar, vad syftet är med studien och vilka eventuella avgränsningar det finns utifrån 

problemformuleringen. 

1.1 Bakgrund 

Ett varumärke tillhör de immateriella tillgångarna som kan definieras som ”en identifierbar icke-

monetär tillgång utan fysisk form”.1 För att varumärket ska tas med i redovisningen som en 

immateriell tillgång måste företaget har kontroll över tillgången samt att tillgången förväntas ge 

framtida ekonomiska fördelar.2 Med kontroll menas att företaget fått kontroll över tillgången till 

följd av inträffade händelser, exempelvis genom förvärv. Det krävs också att tillgången är 

identifierbar, det vill säga att den går att avskilja från andra tillgångar.3 Utöver dessa allmänna 

krav på immateriella tillgångar krävs det också för tillgången att det går att beräkna 

anskaffningsvärdet på ett tillförlitligt sätt och att de framtida ekonomiska fördelarna som den 

immateriella tillgången förväntas ge kommer att tillfalla företaget.4 Om dessa kriterier inte 

uppfylls kommer inte tillgången att betraktas i redovisningen och därmed inte heller vara synlig 

som en tillgång även om resursen är av betydande slag för företaget. Definitionen av en 

immateriell tillgång pekar också på behovet av en aktiv marknad, det vill säga en marknad där 

det finns likvärdiga produkter/tjänster, många köpare och säljare och en allmänt tillgänglig 

prisinformation. Eftersom varumärken oftast är unika leder detta till att det saknas en aktiv 

marknad för varumärken.5 

 

Ett företags varumärke har två huvudsakliga syften, det ena är att skapa en image som 

konsumenterna kan identifieras sig med och det andra är att fungera som ett konkurrensmedel för 

företagen emellan.6 Detta visar på betydelsen av att ha ett starkt varumärke som kan uppfylla 

båda dessa syften samtidigt som varumärket kan ligga till grund för ett förvärv. Varumärket kan 

med andra ord sägas ha gått från att ha en extern betydelse med fokus på konsumenter och 

                                                
1 IAS 38 p. 8 
2 Sundgren, Nilsson & Nilsson (2010) 
3 IAS 38 p.8 
4 IAS 38 p. 21 
5 Sundgren, Nilsson & Nilsson (2010), IAS 38p. 8 
6 Treffner & Gajland (2001) 
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konkurrenter till att även ha en intern betydelse med fokus på företaget när det kommer till 

företagsförvärv där varumärket nu fått en större roll. 

 

Det finns tre huvudgrupper för värderingsmetoderna, det är den kostnadsbaserade 

värderingsmetoden, den marknadsbaserade värderingsmetoden och den avkastningsbaserade 

värderingsmetoden.7 Dessa grupper av värderingsmetoder innehåller sedan i sig ett par metoder 

för värdering av varumärken. De senaste åren har varumärket ur ett finansiellt perspektiv fått en 

allt större betydelse. Detta beror på att varumärket allt oftare kan ligga till grund för ett företags 

finansiella ställning.8 Detta medför därmed en risk för företaget om det skulle visa sig att 

varumärket värderades på ett felaktigt sätt.9 Sett ur en annan synvinkel kan det vara till ett 

företags fördel om ett varumärke värderas felaktigt, det vill säga om varumärket värderas högre 

än vad det verkliga värdet egentligen är då företaget skulle kunna sälja varumärket till ett högre 

pris. Dock bör det tilläggas att det inte finns någon som egentligen tjänar på ett felaktigt värderat 

varumärke och att det finns konsekvenser om detta fel upptäcks då det kan leda till ekonomisk 

förödelse för företaget om varumärket är av betydande art. Det är därför viktigt att det finns 

värderingsmetoder som på ett tillförlitligt sätt kan beräkna varumärkets värde. 

 

Tidigare forskning visar också på att varumärket har fått en större finansiell betydelse och att det 

råder olika problem vid värdering av varumärken.10,11 En tidigare forskning behandlar huruvida 

tillförlitligheten i en värdering kan fastställas då detta värde många gånger kan ligga till grund 

för företagets framtid. Tillförlitligheten i de olika värderingsmetoderna ser olika ut vilket har lett 

till att författarna i den tidigare forskningen intresserade sig för att undersöka om det fanns en 

värderingsmetod som användes mer frekvent än de andra metoderna.12 En annan forskning 

behandlar fenomenet ”rättvisande bild” och vilka som har mest nytta av ett värderat varumärke. 

Utifrån detta undersöker författarna i den tidigare forskningen vilken metod som anses ge den 

mest rättvisa bilden av varumärkets värde.13 

                                                
7 Treffner & Gajland (2001) 
8 Treffner & Gajland (2001) 
9 Holger & Holmgren (2002) 
10 Carlin & Nordlander (2009) 
11 Lindberg & Stenmark (2003) 
12 Carlin & Nordlander (2009) 
13 Lindberg & Stenmark (2003) 
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1.2 Problemdiskussion 

Som det tidigare nämndes i bakgrunden så saknas det en aktiv marknad för varumärken. 

Eftersom all information inte finns tillgänglig leder detta till att en värdering av ett varumärke 

inte alltid är tillförlitlig och kan ge det verkliga värdet. I teorin är alla metoder för värdering av 

varumärken fullt tillämpbara men trots detta har tidigare värderingar och studier visat på att det 

bara är några av alla metoder som faktiskt används. Då varumärket fått en större betydelse för 

företaget på en finansiell nivå så bör vikten läggas vid att det ska finnas metoder som på ett 

tillförlitligt sätt kan beräkna varumärkets verkliga värde. Olika värderingsmetoder kan ge olika 

värden även om värderingen sker på samma varumärke.14 Detta leder till att företag måste beakta 

tillförlitligheten i värderingsmetoderna för att kunna beräkna varumärkets verkliga värde. 

Problemet är således hur företag kan värdera varumärken på ett tillförlitligt sätt. Ytterligare ett 

problem som faller under värderingen av varumärken är huruvida varumärket får tas upp i 

redovisningen eller inte. Om kriterierna för immateriella tillgångar inte uppfylls så kommer 

varumärket inte att räknas som en tillgång för företaget. Ett exempel är om kriteriet för 

anskaffningsvärdet inte går att beräkna på ett tillförlitligt sätt eller om det kanske är så att det inte 

ens finns ett anskaffningsvärde, det vill säga att varumärket är internt upparbetat, för då ska 

varumärket inte redovisas även om hela företaget bygger på just det starka varumärket.15 

 

Sammanfattningsvis finns det alltså två huvudsakliga problem kring värdering av varumärken, 

det ena är huruvida varumärket får redovisas som en tillgång eller inte och vilka konsekvenser 

det ger företaget. Det andra problemet ligger kring varumärket om det nu får redovisas då 

tillförlitligheten i värderingsmetoderna ifrågasätts samtidigt som varumärket oftast är en unik 

tillgång där det inte finns en aktiv marknad. Värdet på tillgången kan därmed inte alltid värderas 

på ett tillförlitligt sätt vilket kan ge företaget negativa ekonomiska konsekvenser. Detta ger 

upphov till att studera varumärkesvärdering för att belysa dessa problem ytterligare och att 

eventuellt kunna komma med en lösning på dessa problem. 

1.3 Problemformulering 

I denna studie kommer följande frågor att behandlas: 

- Vilka metoder finns det i teorin och vilka används i praktiken? 

- Finns det någon metod som används mer än de andra metoderna? 

                                                
14 Treffner & Gajland (2001) 
15 Sundgren, Nilsson & Nilsson (2012)  
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1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva vilka metoder det finns enligt rekommendationer och 

standarder för redovisning av varumärken och jämföra det med vilka metoder som används av 

företag i praktiken genom att studera deras respektive årsredovisningar. 
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2. Metod 
I detta kapitel ger författarna en beskrivning av hur informationen ska samlas in, vilket 

tillvägagångssätt författarna använder för att samla in informationen, samt hur informationen 

ska redovisas och presenteras. 

 

2.1 Forskningsansats 

Studien kan utgå från två olika forskningsstrategier, den kvalitativa och den kvantitativa 

forskningsstrategin.  De olika strategierna visar två olika sätt att bearbeta och analysera data. 

Den kvantitativa forskningsstrategin handlar om insamling av numerisk data där författaren 

generellt sett undersöker och analyserar på en bredare nivå.16 Den kvalitativa forskningsstrategin 

däremot syftar till att ge läsaren en djupare inblick och förståelse för studien. Författaren lägger 

tyngden vid ord och inte siffror.17 Denna studie präglas av en kvalitativ forskningsstrategi med 

kvantitativa inslag. Detta för att författarna vill ge läsaren en djupare förståelse för 

problematiken kring varumärkesvärderingen. Med en kvalitativ metod kan författarna 

koncentrera sig på djupare intervjuer med sakkunniga personer inom varumärkesvärderingen till 

skillnad från den kvantitativa metoden som endast berättar hur saker är utan att ge någon vidare 

förståelse om varför det är på det sättet. Däremot så vill författarna med hjälp av det kvantitativa 

inslaget försöka se om resultatet på något sätt går att generalisera.18  

2.3 Undersökningsansats 

Det finns fyra olika undersökningsansatser som beskriver hur en studie ska vara uppbyggd. 

Dessa är surveyundersökningar, experiment, fallstudier och skrivbordsundersökningar. 19 

Undersökningsansatserna vägleder hur studien ska genomföras och hur insamlad data ska 

analyseras. Vid surveyundersökningar utformas enkäter, där en del av populationen undersöks 

och där man sedan drar generella slutsatser som gäller för hela populationen. En fallstudie är en 

undersökning av en specifik företeelse där det inte finns speciella metoder för insamling av 

data.20 I denna studie anses fallstudien vara den lämpligaste undersökningsansatsen då den riktar 

in sig på upptäckt, insikt och tolkning, detta för att få en djupare förståelse kring 

                                                
16 Bryman & Bell, 2005 
17 Bryman & Bell, 2005 
18 Bryman & Bell, 2005 
19 Bryman & Bell, 2005 
20 Merriam (1994) 
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varumärkesvärdering snarare än att bara gå på bredden av studieobjektet som exempelvis 

surveyundersökningar tenderar att göra. Samtidigt fokuserar fallstudier på en viss situation och 

förbättrar läsarens förståelse av företeelsen som studeras. Fallstudier inom redovisning har oftast 

en beskrivande karaktär vilket bidrar till att de förklarar olika redovisningssystem, tekniker och 

metoder som används i praktiken. Fallstudier brukar allmänt användas när man vill förstå 

komplicerade sociala företeelser. Fallstudiemetoden gör det möjligt för forskaren att bibehålla 

helheten och det meningsfulla i verkliga händelser. Metoden försöker även belysa ett beslut eller 

en uppsättning beslut, det vill säga varför beslutet fattades, hur den genomfördes och hur 

resultatet blev.21 Det är fyra kriterier som kommer till användning när det gäller vilken kvalitet 

en empirisk samhällsvetenskaplig undersökning uppvisar. Fallstudier faller inom ramen empirisk 

samhällsvetenskaplig undersökning vilket bidrar till att kriterierna är tillämpliga på fallstudier. 

De fyra kriterierna är begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och reliabilitet22, vilka 

presenteras i avsnittet Tillförlitlighet.  

 

2.4 Urval 

2.4.1	  Val	  av	  respondent	  

Den respondent som valdes till denna studie valdes genom ett bekvämlighetsurval som faller 

under de icke-slumpmässiga urvalen.23 Respondenten ansågs ha stor kompetens då respondenten 

har flera års erfarenhet av värdering av varumärken och jobbar för en av de största 

revisionsbyråerna i landet. Dessutom var respondenten med i framtagandet av ISO 10668 som 

handlar just om varumärkesvärdering. Respondenten valdes därför utifrån faktorer så som rykte 

och tillgänglighet som författarna utgick ifrån innan studien genomfördes.  

 

2.4.2	  Val	  av	  årsredovisningar	  

Urvalet kommer även här att ske genom ett bekvämlighetsurval. Urvalet baseras på Interbrands 

lista ”Best Global Brands 2012”24 och det är endast företag från den listan som kommer ingå i 

urvalet då det är dessa företag som anses ha de bästa varumärkena. Totalt är det tio 

årsredovisningar från tio olika företag som kommer att studeras och jämföras, både med 

                                                
21 Yin (2007) 
22 Yin (2007) 
23 Bryman & Bell (2013) 
24 Interbrand 
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varandra och med svaren från intervjun med den sakkunniga. Valet av företag baserades på 

tillgängligheten som fanns både genom listan men också genom författarnas uppfattning om hur 

”känt” företaget är.  

2.5 Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten i en studie kan sägas spegla den kvalitet som studien har där en låg 

tillförlitlighet motsvarar en sämre kvalitet i jämförelse med en hög tillförlitlighet som då 

motsvarar en bättre kvalitet på studien.25 Här nedan presenteras ett par begrepp som ska 

säkerställa tillförlitligheten i studien.  

2.5.1	  Reliabilitet	  

Målet med reliabilitet är att säkerställa att om en annan forskare följer samma tillvägagångssätt 

som en forskare tidigare genomfört ska forskaren komma fram till samma resultat och 

slutsatser.26 Forskaren ska inte replikera resultaten från ett fall genom att göra en annan fallstudie 

utan forskaren ska genomföra samma fallstudie en gång till. Detta för att syftet med reliabilitet är 

att minimera alla fel och svagheter i en undersökning.27 En viktig förutsättning som man bör göra 

för att en annan forskare ska kunna upprepa en tidigare fallstudie är att dokumentera de 

tillvägagångssätt man följt i ett tidigare fall så konkret som möjligt. Om detta inte tillämpas kan 

man inte upprepa en undersökning. För att undvika reliabilitetsproblemet ska forskaren göra 

många steg, så operationella som möjligt och genomföra studien som om det fanns någon som 

hela tiden kontrollerade vad forskaren sysslade med. I en kvalitativ studie är det svårt att få en 

hög grad av reliabilitet28 eftersom studien bestäms av tid och rum vilket hela tiden förändras, så 

är det även i denna studie vilket gör att reliabiliteten är relativt låg. Reliabiliteten kan även 

ifrågasättas vad gäller årsredovisningarna eftersom de flesta av de studerade årsredovisningarna 

föll utanför ramen när det visade sig att det handlade om internt upparbetade varumärken som 

alltså inte redovisades över huvudtaget. Vidare är det också värt att nämna reliabiliteten i de 

värderingsmetoder som presenteras eftersom tillförlitligheten i metoderna ifrågasätts i studien.  

                                                
25 Bryman & Bell (2013) 
26 Bryman & Bell (2013) 
27 Yin (2007) 
28 Bryman & Bell (2013) 
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2.5.2	  	  Validitet	  

Begreppsvaliditet handlar om att säkerställa att de begrepp som används verkligen speglar det 

som begreppen är avsedda att mena.29 Detta leder att forskaren måste säkerställa att två steg 

genomförs.30 Det första är att välja ut de specifika slag av förändringar som ska studeras och 

koppla dessa till undersökningens ursprungliga målsättning. Det andra är att visa att de valda 

måtten på dessa förändringar verkligen speglar de specifika slag av förändring som har valts ut.31  

För att öka begreppsvaliditeten vid fallstudier finns det tre tillvägagångssätt som forskaren kan 

använda sig av. Den första taktiken innebär att forskaren använder sig av flera empiriska källor 

som bidrar till att man får en sammanlöpande undersökningsform, taktiken tar man till under 

datainsamlingsfasen.  Den andra taktiken går ut på att man upprättar en beläggskedja, som även 

är relevant under datainsamlingsfasen. Den slutgiltiga taktiken innebär att forskaren låter 

nyckelinformanter granska ett utkast till fallstudierapporten. Begreppsvaliditeten hänger samman 

med reliabiliteten i en studie på så sätt att om reliabiliteten i studien är låg därför att begreppet är 

otydlig i sin mening, så tordes inte begreppsvaliditeten vara särskilt hög heller då man 

misslyckats med att säkerställa meningen med begreppet.32   

 

Intern validitet handlar om hur hållbarheten av ett kausalt förhållande där man visar att vissa 

betingelser leder till andra betingelser.33 Forskaren försöker avgöra om händelse a leder till 

händelse b. Om forskaren felaktigt drar slutsatsen att det finns en kausal relation mellan a och b 

utan att ta hänsyn till att en tredje faktor, c, kan ha förorsakat b, har forskningsdesignen inte 

utformats på ett sätt där man har beaktat detta hot mot den interna validiteten.34 Exempel på detta 

är att en forskare kommer utifrån intervjuer och källmaterial som samlats in under fallstudien att 

dra en specifik slutsats ”att en viss händelse följde av en eller annan tidigare händelse”.35 Det kan 

vara svårt att utforma en taktik som stärker den interna validiteten men en taktik som forskaren 

kan använda sig av är mönsterjämförelse, det vill säga att jämföra olika mönster med varandra.36 

I en kvalitativ studie som denna kan den interna validiteten ses som en styrka eftersom studien 

                                                
29 Bryman & Bell (2013) 
30 Yin (2007) 
31 Yin (2007) 
32 Bryman & Bell (2013) 
33 Bryman & Bell (2013) 
34 Yin (2006) 
35 Yin (2006) 
36 Yin (2006) 
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går på djupet och fokuserar på förståelse som därigenom kan ge en högre grad av 

överrensstämmelse mellan begreppen och det som studeras.37  

 
Extern validitet undersöker om resultaten från en undersökning kan generaliseras utöver den 

aktuella fallstudien.38  Ett vanligt problem som uppstår när det gäller fallstudier är att det är svårt 

att generalisera från ett fall till ett annat, forskaren kan därför ibland hamna i en fälla som 

innebär att forskaren försöker välja ut ett ”representativt” fall vilket kan vara svårt för att inga 

fall kan vara fullt representativa. Därför kan en forskare istället försöka sträva efter att 

generalisera resultaten till en annan teori, på samma sätt som när en forskare generaliserar från 

de experimentella resultaten till teori. För att resultatet av studien ska innebära ett starkt stöd för 

teorin, måste teorin prövas genom en replikering av resultaten i ett andra eller tredje område 

utifrån de specifika resultat som teorin har sagt ska föreligga.39 Till skillnad från den interna 

validiteten som kan ses som en styrka, kan det externa validiteten ses som ett hinder. Detta beror 

på att kvalitativa studier oftast har begränsade urval vilket försvårar generaliserbarheten över den 

aktuella studien.40  

 

2.6 Datainsamling 

Vid insamling av data finns det två typer av data som kan samlas in, primärdata och 

sekundärdata.41 I denna studie används både primärdata och sekundärdata där primärdata utgörs 

av en kvalitativ intervju med sakkunnig medan sekundärdata utgörs av en s.k. dokumentstudie. 

Primärdata är ny data som forskaren själv samlar in genom olika insamlingsmetoder, exempelvis 

observation eller kvalitativ intervju. Fördelen med primärdata är att författarna får direkt och 

relevant information eftersom det är författarna själva som samlar in informationen. Nackdelen 

med primärdata är att det både kan kosta tid och pengar samt att informationen som fås kan ha 

uppkommit genom missförstånd där källan inte kan eller vågar svara på frågorna. Sekundärdata 

är den information som redan existerar och finns tillgänglig så som kurslitteratur, artiklar, 

tidskrifter och tidigare forskning. Fördelen med sekundärdata är att författarna slipper lägga ner 

tid och pengar på att samla information som redan finns tillgänglig.42 Nackdelen är att data som 

                                                
37 Bryman & Bell (2013) 
38 Bryman & Bell (2013) 
39 Yin (2006) 
40 Bryman & Bell (2013) 
41 Bryman & Bell (2005) 
42 Byrman & Bell, 2005 
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finns tillgänglig kanske inte är insamlad i det syfte som författarnas studie har och att data som 

finns är flera år gammal och därmed kan vara inkorrekt.43 Författarna började med att ta fram 

sekundärdata som fanns kring studieämnet. Datainsamlingsmetoden inleddes med en 

litteraturstudie med syfte att hitta relevant data till studiens teoretiska referensram. I studien 

användes flera olika sökvägar för att få en uppfattning av det aktuella problemområdet kring 

värdering av varumärken, bl.a. genom kurslitteratur och sökverktyg som Libris, Google och 

Scholar. När tillräcklig sekundärdata samlats in började sökandet efter primärdata och vad eller 

vilka som skulle kunna tänkas ge relevant och tillförlitlig information.  

 

2.6.1	  Primärdata	  

Intervjun är en av de viktigaste informationskällorna i en fallstudie även om den ofta antar 

formen av styrda samtal istället för en strikt strukturerad utfrågning. De konkreta frågorna i en 

fallstudieintervju brukar vara flexibla och flytande och inte rigida44, vilket förklarar valet av en 

semi-strukturerad intervju. Intervjun med respondenten från PWC var personlig och skedde på 

respondentens arbetsplats. Intervjun spelades in och varade i ca en timme, inspelningen gjorde 

det möjligt att kunna lyssna på inspelningen upprepade gången så att ingen viktig detalj missades 

eller glömdes bort. Efter att intervjun var genomförd så sammanställdes den information som 

hade fåtts och kopplades sedan samman med teorier och tidigare forskning. 

 

2.6.2	  Sekundärdata	  

Sekundärdata som användes till studien var genom dokumentstudier från bland annat 

kurslitteratur, årsredovisningar och tidigare studier inom studieämnet. Skriftliga källor som 

dokument är relevanta för fallstudier dels för att olika dokument innehåller information som kan 

anta många olika former och dels för att de kan bli föremål för tydlig planering när det gäller 

datainsamlingen. Dokument måste alltid användas med försiktighet och ska inte uppfattas som 

riktiga återgivningar av något som ägt rum. Dokumentens viktigaste roll när det gäller fallstudier 

är att styrka data och belägg som hämtats från andra källor, dessutom kan dokument ge andra 

och mer specifika detaljer som bekräftar information som kommer från andra källor. Forskaren 

kan även dra slutsatser på grundval av dokument men forskaren ska se sådana slutsatser som 

ledtrådar som är värda att uppmärksamma ytterligare och inte som ett slutgiltigt resultat. Detta på 

                                                
43 Bryman & Bell (2005) 
44 Yin (2007) 
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grund av att slutsatserna kan visa sig vara felaktiga eller innebära återvändsgränder. Som 

forskare ska man vara väl medveten om att varje dokument har framställts i ett speciellt syfte och 

för en specifik målgrupp. I studien användes fem tidigare studier som alla behandlade ämnet 

varumärkesvärdering men som lyfte fram olika aspekter kring ämnet. Studierna handlade bland 

annat om varumärkesvärderingens möjligheter och svagheter, problematiken kring 

varumärkesvärdering, tillförlitligheten i värderingarna samt varumärket som en tillgång. Den 

kurslitteratur som användes var dels kring studieämnet men också kring hur en uppsats ska 

byggas upp och vilka metoder det finns att utföra en studie på. Årsredovisningarna som användes 

kom från tio olika företag som blivit listade på Interbrands ”Best Global Brands 2012”. 

 

2.7 Metodkritik 

Det finns några nackdelar med den kvalitativa inriktning som denna studie har. Eftersom den 

kvalitativa forskningsstrategin jobbar mer för att ge en djupare förståelse och tolkning så ligger 

vikten vid ord och inte siffror. Detta gör att det resultat som fås genom denna strategi är svår att 

generalisera, dels för att studien har ett fåtal respondenter men också för att missförstånd kan 

uppstå mellan den som intervjuar och hur respondenten tolkar frågorna. Problem kan också 

uppstå om respondenten inte till fullo svarar objektivt, vilket skulle leda till att svaren från 

respondenten speglar den egna synen på ämnet istället för den objektiva synen som studien vill 

uppnå. Detsamma gäller författarnas egen syn på sekundärdata där det finns en viss risk att 

författarna felaktigt tolkar data på ett subjektivt sätt som därmed skulle innebära att det 

presenteras ur författarnas perspektiv snarare än ett generellt perspektiv. Den kvantitativa 

inriktningen med fokus på årsredovisningarna blev lite av ett problem då författarna något 

underskattade komplexiteten i årsredovisningarna som studerades. Innehållet i 

årsredovisningarna visade sig vara betydligt svårare att sätta sig in i än vad som var förväntat 

vilket ledde till att det mer eller mindre skedde en sållning i årsredovisningarna.  
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3. Teoretisk referensram och tidigare studier 
I detta kapitel ger författarna en presentation av tidigare studier som gjort inom uppsatsämnet. 

Författarna kommer även att presentera de definitioner och värderingsmetoder som är aktuella 

för uppsatsen. 

3.1 Vad är en immateriell tillgång? 

En immateriell tillgång är en resurs som saknar fysisk form och som inte är av monetärt slag. 45 

Den andra gruppen av tillgångar är de materiella tillgångarna som är de tillgångar som finns 

fysiskt och som förväntas användas under mer än en period i syfte att producera eller distribuera 

varor eller tjänster.46 Grupperna av tillgångar skiljer sig på så sätt i fråga om den fysiska formen. 

En immateriell tillgång skiljer sig från goodwill på så sätt att en goodwill är det övervärde (eller 

undervärde) som inte kan avskiljas separat från företagets rörelse. Goodwill kan inte heller 

definieras som en immateriell tillgång därför att den inte uppfyller de krav som finns för 

definitionen av en immateriell tillgång, istället definieras en goodwill som skillnaden mellan 

verkligt värde och det bokförda värdet där eventuellt övervärde förklaras som en betalning för 

extra goda framtida resultat eller synergieffekter.47 För att en resurs ska definieras som en 

immateriell tillgång ska den uppfylla ett antal kriterier vilket illustreras med hjälp av bilden 

nedan.48 

                                                
45 Öhrlings PricewaterhouseCoopers (2002) 
46 Sundgren, Nilsson & Nilsson (2010) 
47 Öhrlings PricewaterhouseCoopers (2002) 
48 Marton m.fl. (2010) 
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Figur 1: Kriterier för definition av en immateriell tillgång49 

För att vidare få redovisas krävs det att tillgången uppfyller ytterligare ett par kriterier som 

handlar om huruvida de framtida ekonomiska fördelarna är sannolika och om anskaffningsvärdet 

kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Detta illustreras genom bilden nedan. 

 

 
 

Figur 2: Kriterier för redovisning av en immateriell tillgång50 
                                                

49 Öhrlings PricewaterhouseCoopers (2002) 
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3.2 Definition av Varumärke 

Vad ett varumärke egentligen är finns det många skilda uppfattningar om och det finns generellt 

en hel del definitioner av vad ett varumärke är. Ett varumärke kan lättast definieras som ett 

namn, en symbol, en logga, en design, eller en kombination av dessa som ger produkten eller 

tjänsten sin identitet. Ett framgångsrikt varumärke gör att användarna kan identifieras sig med 

produkten på ett sådant sätt som konkurrenternas produkter inte kan ge användarna.51 

Som det kommer framgå nedan kan varumärket vara i stort sett vad som helst som kan ge 

användarna den här identiteten som konkurrenters produkter inte kan och eftersom det skiljer sig 

i hur ett varumärke definieras är det viktigt att tänka på vilken definition det är som använts vid 

värderingen av varumärket. 

3.2.1	  IAS	  38:	  Immateriella	  tillgångar	  

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

fysisk form”, detta innefattar bland annat licenser, patent, copyright, varumärken och 

utvecklingsutgifter.52 

Ett varumärke räknas endast som en tillgång om företaget har kontroll över varumärket till följd 

av inträffade händelser som exempelvis förvärv eller internt upparbetat varumärke och om 

varumärket antas ge företaget framtida ekonomiska fördelar.53 Ett internt upparbetat varumärke 

ska inte beaktas i redovisningen enligt IAS 38. 

3.2.2	  Årsredovisningslagen	  

Enligt 4 kap. 2§ ÅRL definieras en immateriell tillgång enligt följande: 

”Utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten som är av väsentligt värde 

för rörelsen under kommande år får tas upp som immateriell anläggningstillgång. Detsamma 

gäller utgifter för koncessioner, patent, licenser, varumärken, hyresrätter och liknande 

rättigheter och tillgångar samt ersättning som vid förvärv av rörelse överstiger det behållna 

värdet av de tillgångar som förvärvats och de skulder som övertagits (goodwill).��� Utgifter för 

företagsbildning, ökning av aktiekapitalet eller motsvarande eller för företagets förvaltning får 

inte tas upp som tillgång.”54 

                                                                                                                                                            
50 Öhrlings PricewaterhouseCoopers (2002) 
51 Kotler m.fl. (2009)  
52 Sundgren, Nilsson & Nilsson (2010) 
53 FAR Komplett IAS 38 
54 4 kap. 2§ Årsredovisningslagen  
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3.2.3	  Varumärkeslagen	  

Definition av varumärket enligt 4§ Varumärkeslagen: 

”Genom registrering enligt denna lag förärvas ensamrätt till ett varumärke såsom särskilt 

kännetecken för varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet. Ett varumärke kan bestå av 

alla tecken som kan återges grafiskt, särskilda ord, inbegripet personnamn, samt figurer, 

bokstäver, siffror och formen eller utstyrsel på en vara eller dess förpackning förutsatt att 

tecknen kan särskiljas varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet för sådana som 

tillhandahålls i en annan.”55 

3.2.4	  ISO	  10668:2010	  Varumärkesvärdering	  

Denna standard innehåller krav för värdering av varumärken och fungerar som vägledning för 

varumärkesvärderingen. ISO 10668 omfattar en del generella krav vid varumärkesvärderingen 

och dessa är transparens, validitet, reliabilitet, tillräcklighet och objektivitet. 56  Att 

värderingsprocessen ska vara transparens innebär att antaganden och risker ska framgå och att 

alla inputs vid värderingsprocessen ska kvantifieras. Vid behov ska även känslighetsanalyser 

göras där man tar hänsyn till de viktigaste variablerna som ligger till grund för varumärkets 

värde. Validitet innebär att värderingen ska baseras på giltiga och relevanta inputs och 

antaganden. Reliabiliteten visar på hur pass jämförbart och tillförlitligt resultatet är om 

värderingen skulle göras om. Med tillräcklighet menas att varumärkesvärderingen ska ske med 

tillräckliga uppgifter och analyser för att kunna dra en tillförlitlig slutsats. Objektiviteten spelar 

en stor roll då det är meningen att den som utför värderingen ska vara objektiv och inte partisk i 

någon form. Vid en varumärkesvärdering ska tre huvudsakliga variabler beaktas. Finansiella 

variabler är de som används för att fastställa värdet på varumärket. Beteendemässiga variabler 

tar hänsyn till varumärkets styrka, situation och effekt på efterfrågan. De legala variablerna 

fastställer alla rättigheter som skyddar varumärket. Resultaten av dessa variabler ska sedan ligga 

till grund för bedömningen av varumärket.57 

3.3 Värderingsmetoder 

För att värdera immateriella tillgångar finns det tre olika metoder, den kostnadsbaserade 

värderingsmetoden, den marknadsbaserade värderingsmetoden och den avkastningsbaserade 

värderingsmetoden. Att värdera immateriella tillgångar är ett sätt att se hur bra företaget lyckats 

                                                
55 4§ Varumärkeslagen  
56 ISO 10668:2010  
57 ISO 10668:2010 
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med att skapa ett värde för ägarna. Då värdet på tillgångarna kan vara olika för olika ägare är det 

viktigt att definiera i vilket syfte värderingen görs.58 

3.3.1	  Kostnadsbaserad	  värderingsmetod	  

Den kostnadsbaserade värderingsmetoden kan räknas på två olika sätt, antingen genom 

anskaffningskostnadsmetoden eller genom återanskaffningsmetoden.59 Båda dessa två metoder 

har samma problem med att metoderna sällan kan spegla det verkliga värdet, vilket gör att dessa 

metoder endast används i några få fall där tillgången har en kort historiskt livslängd.60  

 

Anskaffningskostnadsmetoden innebär att men beräknar den faktiska kostnaden för att ta fram 

tillgången i det skick den är idag. Problemet med denna metod är att det kan vara svårt att få 

fram vad den faktiska kostnaden har varit. Dels för att tillgången kan vara väldigt gammal så att 

underlag för att kunna beräkna kostnaden blir svår att finna men också för att om underlaget väl 

går att få tag på så är det svårt att beräkna värdet på ett tillförlitligt sätt med tanke på 

förändringar i penningvärdet.61 Återanskaffningskostnadsmetoden innebär att man beräknar vad 

det skulle ha kostat om man återanskaffade tillgången i det skick den är idag. Denna metod anses 

vara ett bättre alternativ än anskaffningskostnadsmetoden eftersom beräkningarna räknas i 

nuvärdet. Problemet med denna metod blir i istället tiden, för hur ska man kunna beräkna 

kostnaden för en insats som görs idag men som även ska ha samma effekt flera år framöver?62 

3.3.2	  Marknadsbaserad	  värderingsmetod	  

Den marknadsbaserade värderingsmetoden innebär att man jämför genomförda transaktioner 

som skett på marknaden.63 Om t.ex. ett varumärke inom elektronikbranschen byter äger till en 

köpeskilling som motsvarar 1.5 gånger det senaste årets försäljningsvärde så det inte fel att tänka 

att ett varumärke från samma bransch kan tänkas överlåtas för en köpeskilling mellan 1.4 - 1.6 

gånger det senaste årets försäljningsvärde.  Problemet med denna metod är att det sällan sker 

sådana överlåtelser och där det väl sker så är köpeskillingen sällan offentliggjord vilket gör 

metoden mindre tillförlitlig. Det i sin tur leder till att metoden sällan används men däremot 

fungerar metoden bra som ett komplement till den avkastningsbaserade metoden.64  

                                                
58 Treffner & Gajland, 2001 
59 Ibid 
60 ibid 
61 Treffner & Gajland, 2001 
62 Treffner & Gajland, 2001 
63 ibid 
64 ibid 
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3.3.3	  Avkastningsbaserad	  värderingsmetod	  

Den avkastningsbaserade metoden syftar till att beräkna den immateriella tillgångens 

ekonomiska värde, det vill säga de förväntade framtida kassaflödena som tillgången ger upphov 

till. Vid värderingen av ett varumärke beaktar man antaganden om varumärkets nuvarande 

kassaflöde, hur tillväxten ser ut för varumärket, vilka framtida risker det finns och varumärkets 

ekonomiska livslängd. 65 66  Det finns sex olika värderingsmetoder som faller under den 

avkastningsbaserade värderingsmetoden, det är prispremie, volympremie, income-split metoden, 

multi-period excess earnings metoden, incremental cash flow metoden och royalty relief 

metoden.  

 

Varumärkets värde ger företaget möjlighet att ta ett högre pris för de produkter/tjänster som 

förknippas med varumärket, vilket kallas för prispremie. För att beräkna prispremien måste man 

ta hänsyn till vilka intäkter och kostnader som är hänförliga till produkten/tjänsten med 

varumärket och sedan beräkna hur stor del av mellanskillnaden som varumärket anses stå för.67 

En prispremie innebär att konsumenter har viljan att betala mer, faktorer som kan påverka viljan 

är status och kvalitet.68 Den andra möjligheten varumärkets värde kan ge kallas för volympremie 

vilket innebär att företaget kan sälja ett större antal produkter/tjänster som är förknippade med 

varumärket jämfört med andra produkter/tjänster med ett annat varumärke eller inget varumärke 

alls.69 En volympremie innebär att konsumenterna har viljan att köpa mer och faktorer som 

påverkar denna vilja kan vara kvalitet och pålitlighet. 70  Income-split metoden värderar 

varumärket som nuvärdet av den del av resultatet som är hänförlig till varumärket. För att 

bestämma varumärkets del av den ekonomiska vinsten används beteendemässiga variabler, t.ex. 

den styrka och effekt på efterfrågan som varumärket har.71 I likhet med income-split metoden 

använder multi-period excess earnings metoden också varumärkets nuvärde. Skillnaden här är att 

man ser till nuvärdet av återstående framtida kassaflöden efter avdrag för avkastning för alla 

andra tillgångar som krävs för att verksamheten ska kunna fortsätta bedrivas.72 Incremental cash 

flow metoden gör en jämförelse mellan en verksamhet som har ett varumärke med en liknande 

verksamhet utan ett varumärke. Sedan identifieras de kassaflöden som generas av varumärket 
                                                

65 ISO 10668 
66 Treffner & Gajland, 2001 
67 ISO 10668 
68 http://micco.se/tag/prispremie/ 
69 Treffner & Gajland, 2001 
70 http://micco.se/tag/prispremie/ 
71 ISO 10668 
72 ISO 10668 



25 

mot den verksamhet som saknar ett varumärke och resultatet av de identifierade kassaflödena 

blir värdet på varumärket.73 Royalty relief metoden är den mest erkända värderingsmetoden 

världen över då den redovisar ett varumärkes värde i jämförelse med den tredje partens 

transaktioner.74 Metoden innebär att varumärkets värde beräknas som nuvärdet av framtida 

fiktiva royaltybetalningar. Värdet beräknas utifrån uppskattningar om vad varumärket kan tänkas 

generera, royaltysatsen och diskonteringsräntan som sedan ger nuvärdet. Det är detta värde som 

sedan blir varumärkets värde.75 En svaghet med denna metod är att den baseras på licensavgifter 

från två oberoende parter där båda parter ska tjäna pengar på.76 

 

3.4 Tidigare studier 

3.2.1	  Studie	  1:	  Värdering	  av	  varumärken	  

Denna studie behandlar problematiken kring varumärkesvärdering och hur tillförlitligheten kan 

fastställas. Författarna undersöker vilka värderingsmetoder det finns vid värdering av 

varumärken och i vilken utsträckning dessa metoder används. Detta för att författarna vill 

undersöka om det finns en metod som är ”den mest frekvent använda värderingsmetoden.”77 

Syftet med studien är att ge en djupare inblick i användningen av de metoder som finns för 

varumärkesvärdering. Författarna kom fram till att Relief from royalty-metoden var den mest 

frekvent använda värderingsmetoden.78 

3.2.2	   Studie	   2:	   Varumärken	   som	   finansiella	   tillgångar	   –	   Svagheter	   och	  

möjligheter	  med	  varumärkesvärdering	  

Denna studie syftar till att undersöka tillvägagångssättet och varför tillförlitligheten ifrågasätts 

för en av de metoder som används vid varumärkesvärdering. Författarna vill undersöka om 

värderingsmetoderna lämpar sig olika bra i olika situationer och vilken värderingsmetod som 

fungerar bäst i de olika situationerna.79 Det företag som valdes för undersökningen var The Body 

Shop men författarna kom fram till att varumärkets värde kunde variera mellan 425 – 942 

miljoner pund vilket gjorde att inga exakta eller korrekta värden kunde ges. Författarnas slutsats 

                                                
73 ISO 10668 
74 Brand Finance  
75 Brand Finance  
76 Jan Treffner, från intervju 
77 Carlin & Nordlander (2009) 
78 Carlin & Nordlander (2009) 
79 Martinez & Sauma (2006) 
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var att bristen på en tillämplig standard leder till att de värderingsmetoder som finns både har 

brister i tillförlitlighet och konsekvens.80 

3.2.3	  Studie	  3:	  Varumärkesvärdering	  –	  En	  kvalitativ	  studie	  kring	  varumärket	  

som	  tillgång	  och	  dess	  anknytning	  till	  hur	  en	  rättvisande	  bild	  av	  ett	  bolag	  ges	  

Denna studie behandlar problematiken kring varumärket som en tillgång och huruvida en 

rättvisande bild av företaget kan ges. Studiens syfte var att undersöka om redovisningen av 

varumärken upplevs ge en rättvisande bild av företaget. Utifrån detta undersökte författarna vilka 

som har nytta av ett värderat varumärke, vilken metod som bör användas vid 

varumärkesvärdering samt hur ”rättvisande bild” uppfattas. Författarna valde att intervjua 

revisorer och olika företag för att besvara den frågeställning som de hade. Utifrån detta kom 

författarna fram till att det var företagsledningen som hade störst nytta av ett värderat varumärke. 

Den metod som ansågs ge det mest korrekta värdet av varumärket var den avkastningsbaserade 

värderingsmetoden då den metoden baseras på kassaflöden.81 

 

3.2.4	  Studie	  4:	  Valuing	  Brands	  and	  Brand	  Equity:	  Methods	  and	  Processes	  

Denna studie belyser varumärkesvärdering som fenomen, vilka hinder det finns kring 

varumärkesvärdering samt vilka metoder som används för värdering av varumärken. Studien 

behandlar fem huvudsakliga värderingsmetoder vilka är marknadsbaserad, kostnadsbaserad, 

inkomstbaserad, ”särskild situation” baserad och formulärbaserad värderingsmetod. Studien 

förklarar varje metod, dess för-och nackdelar samt ger exempel på hur metoderna kan användas. 

Studien avslutas med en sammanfattning och diskussion. Författarna säger att det är relativt lätt 

att ge en felaktig bild av ett varumärkes verkliga värde men att detta kan förhindras om 

användarna förstår syftet med att värdera ett varumärke. Vidare menar författarna också att det 

inte finns en enda metod som kan ge svar på allt utan att metoden måste väljas utifrån i vilket 

syfte värderingen görs.82 

 

                                                
80 Martinez & Sauma (2006) 
81 Stenmark & Lindberg (2003) 
82 Abratt & Bick (2003)  
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3.2.5	   Studie	   5:	   A	   taxonomy	   of	   brand	   valuation	   practice:	   Methodologies	   and	  

purposes	  

Forskarna i studien undersöker varumärkesvärdering ur ett finansiellt perspektiv, de undersöker 

vilka metoder det finns kring varumärkesvärdering och vilka som är de mest tillämpade. 

Forskarna undersöker alla metoder som finns i teorin sedan eliminerar de metoderna som inte 

används i praktiken. Därefter analyserar och klassificerar forskarna de kvarstående metoderna 

för att hjälpa akademikerna och utövare välja rätt metod. Forskarna fann tre metoder i teorin: den 

kostnadsbaserade metoden, marknadsbaserade metoden och inkomstbaserade metoden. Under 

undersöknings gång visade sig att det inte fanns någon metod som var bäst anpassad för alla 

användare. Det visade sig även att det fanns två grupper med olika syn på hur valet av metod ska 

ske. Den tekniska gruppen följer lagar och praxis och har bara en metod och en aktör i åtanke 

medan direktörsgruppen är medvetna om att det finns många aktörer och metoder kring 

varumärkesvärdering, men de är osäkra på hur man väljer rätt metod. Forskarnas analys 

klargjorde vilka metoder som är de mest relevanta i olika situationer, de lyfter även fram klyftan 

som råder mellan akademiker och utövare när det gäller val av metod. Undersökningen visade att 

royalty relief metoden är den metoden som används mest i praktiken, dessutom visade 

undersökningen att det fanns hela 23 olika värderingsmetoder varav 6 av de som inte används.83 

 

                                                
83 Ambler & Salinas (2009) 
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4. Empiri 
I detta kapitel kommer författarna att redogöra för den empiri som används i uppsatsen. Empirin 

ska kunna kopplas till de teorier som nämns i teorikapitlet. 

4.1 Sammanställning av intervju med Jan Treffner, PWC 

De huvudsakliga metoderna som används vid värdering av varumärken är pris- och volympremie 

där Jan först och främst tittar på om det finns en grund för att man kan ta ut ett högre pris på 

grund av varumärket och som direkt kan kopplas till varumärket. Ett exempel som tas upp vid 

prispremie är kök från Poggenpohl i jämförelse med ett kök från IKEA där ett kök från IKEA 

sällan kommer upp i de summor som ett kök från Poggenpohl börjar vid. Alternativet till 

prispremie är att kolla om det finns en eventuell volympremie, det vill säga möjligheten att sälja 

en större kvantitet, som direkt kan hänföras till varumärket. Exempel som ges här är Kronfågeln 

som har en marknadsandel på ca 50 % utan att vara skilja sig väsentligt i pris i jämförelse med 

andra aktörer inom samma bransch. Det är även möjligt att ett varumärke kan generera både en 

prispremie och en volympremie. Efter att ha kollat om det finns eventuellt en pris- och/eller 

volympremie så måste det konstateras om det finns andra faktorer som kan påverka priset som 

inte beror på varumärket. För att återgå till exemplet med Poggenpohl så har deras kök 

aluminium i lådorna vilket gör att en annan faktor kommer in i bilden, nämligen kvalitén. Det är 

sådana här faktorer som inte beror på varumärket som måste identifieras och justeras bort så att 

ett kassaflöde som faktiskt genereras av varumärket kan tas fram. Detta värde går egentligen inte 

att förklaras logiskt för konsumenten väljer en vara som är dyrare även om det finns ett annat val 

som skulle vara optimalt. Problem som uppstår vid identifieringen av andra faktorer är om 

varumärket är en kombination av varumärket och någon annan faktor. Till exempel är Bang & 

Olufsen en kombination av varumärke och design där Bang & Olufsen inte skulle vara detsamma 

om någon av dessa togs bort. Det som blir problematiskt är att det inte går att identifiera vare sig 

det är designen eller varumärket som ger det extra värdet. En lösning på detta problem är att det i 

ISO 10668 står att det man värderar måste definieras och i fallet med Bang & Olufsen är det just 

kombinationen av design och varumärket som värderas. Vidare används Royalty relief metoden 

för att dubbelkolla värdet av varumärket. Royalty relief metoden är den metod som används 

nästan uteslutande rent redovisningsmässigt men en svaghet med denna metod är att den baseras 

på licensavgifter som tas fram av två oberoende parter där den ena parten inte vill licensiera ut 

sitt varumärke om det inte finns något att tjäna samtidigt som den andra parten inte vill ha ett 

licensierat varumärke om det inte finns något att tjäna. Därför sätts licensavgiften så att båda 
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parter ska vinna något på att ta ett licensierat varumärke alternativt att licensera ut varumärket. 

Vid en värdering ska de inbyggda fel som finns i varumärket och metoderna beaktas och när 

metoderna dubbelkollas så ska man med royalty relief metoden hamna på ett värde som är lägre 

än värdet som beräknas med pris- och/eller volympremien. Ett annat problem, som också är det 

allra vanligaste problemet som Jan stöter på vid värdering av varumärken är när företag som är i 

en uppbyggnadsfas vill ha sitt varumärke värderat och säger att de har alla undersökningar och 

underlag som krävs för att värdera varumärket. När värderingen väl ska ske upptäcker man att 

undersökningarna i själva verket så mäter något helt annat, t.ex. hur många som observerat en 

reklamkampanj vilket inte alls har med varumärket att göra. De undersökningar Jan vill ta del av 

är de undersökningar som visar något om hur lojaliteten hos konsumenterna då det är lojaliteten 

som styr styrkan i varumärket. Det finns två typer av lojalitet där kalkyleras lojalitet är den ena 

och affektiv lojalitet är den andra. I värdering av varumärken är det bara den affektiva lojaliteten 

som är intressant eftersom den kalkylerade lojaliteten uppstår för att det finns 

marknadsimperfektioner. Ett exempel är flygbolag där konsumenterna får bonuspoäng som de 

sedan kan byta in mot förmåner om de flyger med det bolaget. Men om denna 

marknadsimperfektion skulle tas bort så skulle allt rasa då konsumenterna skulle kunna välja 

vilket flygbolag som helst då lojaliteten försvinner. Den affektiva lojaliteten mäter hur lojala 

konsumenterna är och vilka likande varumärken med liknande budskap som finns på marknaden 

men där det ändå finns en klar och tydlig avgränsning varumärkena emellan. Då det saknas 

underlag för hur lojaliteten ser ut är det nästintill omöjligt att använda de metoder som Jan 

förespråkar då det inte med någon som helst säkerhet går att fastställa varumärkets värde. En 

lämpligare metod i fall där företag är i uppbyggnadsfasen är den kostnadsbaserade 

värderingsmetoden. 

 

ISO 10668 beskriver sex olika metoder inom den avkastningsbaserade metoden men det är bara 

tre utav dessa som Jan använder sig utav. Det är som tidigare nämnts prispremie, volympremie 

och royalty relief. En av de resterande tre metoderna kom till därför att det är den metod som en 

av de största aktörerna på marknaden inom varumärkesvärdering använder sig av och av de två 

metoder som finns kvar så har Jan aldrig sett dessa användas i praktiken. Tanken med dessa två 

metoder är att värdera de materiella tillgångarna och sedan jämföra dessa med marknadsvärdet 

där skillnaden ska hänföras till varumärket. Problemet med dessa metoder är att det kanske finns 

fler immateriella tillgångar än just varumärket, t.ex. teknologi och patent och då är det svårt att 

fastställa hur stort värde som kan hänföras just till varumärket. Dessa metoder är med andra ord 

inte särskilt tillförlitliga och även om de är bra i teorin så är de inte fullt så användbara i 
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praktiken. På frågan om metoderna skiljer sig i användning svarar Jan att han använder samma 

värderingsmetoder oavsett bransch då det i grunden handlar om samma sak, han kollar 

kassaflödena och hur mycket pengar som kommer in i relation till den risk som finns. Det finns 

alltså ingen metod som lämpar sig bättre än de andra om man jämför mellan branscher. 

 

För att säkerställa tillförlitligheten i värderingarna som görs så kollar Jan vad det står i de första 

punkterna ISO-standarden för varumärkesvärdering. Det handlar om grundläggande kriterier 

som en värdering ska ha, bland annat transparens där det är viktigt att två värderare som kommit 

fram till olika värden ska kunna se hur den andra har kommit fram till sitt värde. Med denna 

transparens blir värderingen mer tillförlitlig eftersom en utomstående kan se hur värderingen gått 

till och tanken är att olika värderare ska komma fram till samma värde. Tillförlitligheten i de 

värderingar som han har gjort har varit så pass nöjd att hans klienter nöjt sig med det värde som 

beräknats men Jan pekar också på att så fort det handlar om värderingar så kan det aldrig bli 

hundra procent säkert. Detta gäller speciellt internt upparbetade varumärken där det inte finns ett 

anskaffningsvärde att ha som grund. Det är även därför Jan har valt att bara kolla på internt 

upparbetade varumärken eftersom han anser att det är det som är intressant. Han menar att om 

man inte får ta upp dessa i redovisningen så kan man heller inte veta vad avkastningen är på sina 

marknadsinvesteringar vilket i sin tur leder till en missvisande bild på värdet av det man ska 

investera i. 

 

I framtiden ser Jan att det måste komma mer inom redovisningen som behandlar immateriella 

tillgångar på ett annat och mer betydande sätt än idag. Företag värderar idag sina immateriella 

tillgångar flera gånger för att de fått en större betydelse och det anser Jan att det inte kommer 

hålla på sikt. Bara genom att kolla på varumärkets historia så ser man att varumärket fått en helt 

annan betydelse än innan. Förr i tiden var varumärket ett sätt för köparen att se vem som hade 

tillverkat en vara och om den sedan skulle gå sönder så var det ingen tvekan om vart man skulle 

gå för att få den lagad. När det sedan introducerades mellanhänder blev varumärket ännu mer 

betydelsefullt för konsumenten och producenten för då kunde konsumenten välja bland flera 

olika tillverkare. För att veta specifikt vem som tillverkat vad gjorde tillverkarna små sigill på 

sina varor och dessa blev tillverkarnas varumärke där konsumenten kunde identifiera ursprung 

och om något var fel så visste konsumenten vart han skulle vända sig. Nordiska uppslagsverket 

från 1880, definierar ett varumärke som en identifikation av tillverkarens ursprung, avsett för att 

markera vem som har tillverkat varan medan definitioner av ett varumärke idag handlar allt som 

kan återges i form av tecken, där ett varumärke kan vara i princip vad som helst. 
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Dock så tror Jan att det kommer dröja många år innan någon riktig förändring kommer att ske 

och detta tror han beror på att det finns en försiktighet inom redovisningen och bland revisorer 

som gör att man går fram sakta men säkert. 

4.2 Sammanställning av årsredovisningar 

4.2.1	  Amazon	  

Amazon redovisar ”Goodwill” som en egen post och de immateriella tillgångarna under ”Andra 

tillgångar”. Varumärket i sig redovisas inte som en delpost utan istället så redovisas de 

immateriella tillgångarna efter marknadsföringsbaserade, kontraktsbaserade, teknologibaserade 

och konsumentrelaterade immateriella tillgångar.84 Samtliga immateriella tillgångar amorteras 

eftersom de ses som långlivade men med en begränsad livslängd på mellan 1-10 år. Amazon 

redovisar inga immateriella tillgångar med obegränsad livslängd som i sådana fall, i likhet med 

goodwill, inte hade amorterats utan istället testats årligen för nedskrivning. Vad gäller goodwill 

så prövas den årligen för nedskrivning om inte specifika omständigheter pekar på att det skulle 

behövas göra en nedskrivningsprövning oftare. Vid nedskrivningsprövningen jämförs det 

bokförda värdet med det verkliga värdet från de rapporterande enheterna. Om det verkliga värdet 

visar sig vara lägre än det bokförda värdet så genomförs ett andra steg vilket innebär att företaget 

beräknar beloppet för nedskrivningen som skillnaden mellan det beräknade verkliga värdet för 

goodwill med det redovisade värdet.85  

4.2.2	  Apple	  

I Apples årsredovisning redovisas ”Goodwill” som en post, ”Förvärvade immateriella tillgångar” 

som en post och övriga immateriella tillgångar faller under ”Andra tillgångar”.86 Företagets 

långlivade tillgångar testas för nedskrivningen årligen eller närhelst omständigheter pekar på att 

det redovisade värdet av tillgångarna inte förväntas förbättras. Förbättringen mäts genom en 

jämförelse med det redovisade värdet av framtida diskonterade kassaflöden som tillgångarna 

förväntas ge.87 De immateriella tillgångarna delas in i två olika grupper där den ena gruppen är 

immateriella tillgångar med begränsad livslängd som amorteras över en period mellan 3-7 år och 

                                                
84 Amazon Annual Report 2012 ”Note 4” 
85 Amazon Annual Report 2012 ”Goodwill” 
86 Apple Annual Report 2012 ”Consolidated Balance Sheets” 
87 Apple Annual Report 2012 ”Long-Lived Assets including Goodwill and Other aquired intangible 
assets”  
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den andra gruppen är immateriella tillgångar med obegränsad livslängd som inte amorteras. 88 

Varumärken redovisas under gruppen för immateriella tillgångar som har obegränsad livslängd 

och inte amorteras.  

4.2.3	  Coca	  Cola	  

Coca Cola är ett företag som licensierar ut sitt varumärke och detta redovisas under ”Franchise 

License Intangible assets”.89 Varumärket licensieras ut under 10-års perioder och kan därefter 

förnyas i ytterligare 10 år åt gången. På grund av en lång historia av förnyelse av licensen antas 

de licensierade immateriella tillgångarna ha en obegränsad livslängd vilket innebär att de inte 

amorteras utan istället testas de årligen för nedskrivning.90 Om omständigheter tyder på att värdet 

inte speglar det verkliga värdet så testas tillgångarna för nedskrivning oftare än en gång per år. 

Detta gäller även för företagets Goodwill som också årligen testas för nedskrivningen om inget 

annat föreligger som för att prövningen sker fler gånger under samma år. För att beräkna det 

verkliga värdet i nedskrivningsprövningarna används diskonterade kassaflöden eller andra 

modeller som företaget antar att en annan marknadsaktör skulle ha använt för att bedöma det 

verkliga värdet.91 

4.2.4	  Inditex	  

Inditex redovisar sina immateriella tillgångar genom ”Rättigheter över leasade tillgångar” och 

”Andra immateriella tillgångar”. Under posten ”Andra immateriella tillgångar” redovisas 

beloppen som betalas för att registrera och använda koncernens varumärken. Andra immateriella 

tillgångar under denna post är designer för kläder, skor och accessoarer och kostnaden för 

användandet av programvaror.92 Rättigheterna över leasade lokaler anses inte minska i värde 

vilket gör att de anses vara immateriella tillgångar med obegränsad livslängd som systematiskt 

testas för nedskrivning. Andra immateriella tillgångar som registrering eller rättigheter att 

använda relaterade föremål anses ha en begränsad livslängd och amorteras linjärt över en period 

på högst 10 år. Företagets Goodwill som uppkommer från förvärv eller uppsägning av 

franchiseavtalen motsvarar summan av de immateriella tillgångarna som inte uppfyllde 

kriterierna från IFRS 3 om separat redovisning. Denna fördelas sedan till den grupp av 

kassagenererande enheter som motsvarar företagets förvärv eftersom det är dessa som är den 

                                                
88  Apple Annual Report 2012 ”Note 4” 
89 Coca Cola Annual Report 2012 ”Selected Financial Data” 
90 Coca Cola Annual Report 2012 ”Note 2” 
91 Coca Cola Annual Report 2012 ”Note 2” 
92 Inditex Annual Report 2012 ”Rights over leased premises and other intangible assets” 
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lägsta nivån där den kontrolleras i den interna styrningen. Prövning av nedskrivning baseras på 

lönsamheten av de förvärvade företagen från vilken Goodwill uppstod. Om dessa inte uppfyller 

förväntningarna på lönsamheten prövas Goodwill för nedskrivning.93 Nedskrivning av Goodwill 

och immateriella tillgångar med obegränsad livslängd prövas årligen eller mer ofta om 

omständigheter pekar på att en prövning är nödvändig.94  

4.2.5	  L’Oreal	  

L’oreal äger flertalet immateriella tillgångar som licensieras ut mot betalning av royalties, bland 

annat licensieras varumärken som Giorgio Armani, Yves Saint Laurent och Ralph Lauren.95 

Varumärkena redovisas under ”Andra immateriella tillgångar” där både internt upparbetade och 

förvärvade immateriella tillgångar redovisas. De immateriella tillgångar som förvärvas genom 

rörelseförvärv är huvudsakligen varumärken, kundrelationer och patent. När det gäller 

varumärken används metoden med diskonterade kassaflöden för att det ska vara lättare att följa 

nyttjandevärdet av förvärvet. Det är huvudsakligen två metoder som används och det är den 

premiebaserade och den royaltybaserade metoden. Den premiebaserade metoden syftar till att 

estimera den del av de framtida kassaflöden som skulle kunna genereras med varumärket i 

jämförelse med de framtida kassaflödena som kan genereras utan varumärket.96 Varumärkena 

kan antingen ha en obegränsad eller begränsad livslängd. Lokala varumärken som senare är tänkt 

att bli ersatta av internationella varumärken har en begränsad livslängd och amorteras över sin 

estimerade livslängd. Internationella varumärken har en obegränsad livslängd och dessa 

amorteras inte, utan istället testas de årligen för nedskrivning. Goodwill är skillnaden mellan 

kostnaden för förvärvet och koncernens intresse i det verkliga värdet av tillgångarna, vilket 

sedan allokeras till de kassagenererande enheterna som förväntas gynnas av förvärvet eller 

synergieffekterna.97 I likhet med de immateriella tillgångarna som har obegränsad livslängd så 

amorteras inte Goodwill utan de testas årligen för nedskrivning.  

4.2.6	  Nestlé	  

De immateriella tillgångarna redovisas under posten ”Immateriella tillgångar” och inkluderar 

både internt upparbetade immateriella tillgångar och förvärvade immateriella tillgångar som är 

identifierbara och kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Det finns immateriella tillgångar med 

                                                
93 Inditex Annual Report 2012 ”Goodwill” 
94 Inditex Annual Report 2012 ”Impairment of non-current assets” 
95 L’Oreal Annual Report 2012 ”Legal Risks” 
96 L’Oreal Annual Report 2012 ”Other Intangible assets” 
97 L’Oreal Annual Report 2012 ”Goodwill” 
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antingen begränsad livslängd eller obegränsad livslängd där de med obegränsad livslängd är 

sådana immateriella tillgångar som inte verkar har någon gräns i deras ekonomiska livslängd då 

de oftast uppkommer via kontrakt eller andra rättigheter som kan förnyas utan större kostnader.98 

Immateriella tillgångar med obegränsad livslängd och Goodwill testas årligen för nedskrivning 

och det sker på den kassagenererande enhetens nivå. För Goodwill baseras den kassagenererande 

enheten på det sätt som enheten gynnas ekonomiskt av förvärvet. Den kassagenererande enheten 

för immateriella tillgångar med obegränsad livslängd definieras som den minsta identifierbara 

grupp av tillgångar som genererar kassaflöden och som i stort sett är oberoende av kassaflöden 

från andra grupper av tillgångar.99 

4.2.7	  Procter	  &	  Gamble	  

Procter & Gamble använder oftast inkomstbaserad metod vid beräknandet av det verkliga värdet 

av en immateriell tillgång. Beräkningarna baseras på prognoser av förväntade framtida 

kassaflöden som kan hänföras till de respektive tillgångarna. 100  Vid bestämmandet av en 

immateriell tillgångs livslängd krävs ett gott omdöme. Vissa varumärken förväntas ha en 

obegränsad livslängd därför att dess historia och företagets planer att fortsätta bygga upp 

varumärket tyder på att varumärket kommer att ha en obegränsad livslängd. Andra immateriella 

tillgångar, exempelvis kundrelationer, patent och specifika varumärken förväntas ha begränsad 

livslängd på grund av faktorer som konkurrens, produktlivscykel, historia och företagets 

operativa planer.101 De immateriella tillgångarna med begränsad livslängd amortera över deras 

livslängd som vanligen sträcker sig mellan 5-30 år medan Goodwill och immateriella tillgångar 

med obegränsad livslängd årligen testas för nedskrivning. Fastställandet av det verkliga värdet 

görs utifrån en inkomstbaserad metod där värdet beräknas på basis av nuvärdet av förväntade 

framtida kassaflöden. Varumärkena redovisas under posten ”Varumärke och andra immateriella 

tillgångar” där både varumärken med begränsad och obegränsad livslängd finns med.  

4.2.8	  Starbucks	  

Posten ”Andra immateriella tillgångar” innehåller främst varumärken med obegränsad livslängd 

som årligen, eller oftare om omständigheter tyder på det, testas för nedskrivning. Detta görs 

genom att jämföra det bokförda värdet av tillgångarna med de förväntade framtida kassaflödena.  

Om de förväntade framtida kassaflödena är lägre än det bokförda värdet av tillgångarna ska 
                                                

98 Nestlé Annual Report 2012 ”Intangible assets” 
99 Nestlé Annual Report 2012 ”Impairment of Goodwill and Indefinite life intangible assets” 
100 Procter & Gamble Annual Report 2012 ” Acqusitions, Goodwill and Intangible asssets” 
101 Procter & Gamble Annual Report 2012 ” Acqusitions, Goodwill and Intangible asssets” 
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skrivas ned. Immateriella tillgångar med begränsad livslängd, som exempelvis kontraktsbaserade 

patent och copyrights, återfinns också under posten ”Andra immateriella tillgångar” men dessa 

amorteras över deras beräknade livslängd.102  Företagets Goodwill testas för nedskrivning på en 

årlig basis eller mer ofta om omständigheterna tyder på att det behövs, precis som med de 

immateriella tillgångarna med obegränsad livslängd.  

4.2.9	  Unilever	  

Unilever redovisar Goodwill och immateriella tillgångar var för sig i balansräkningen där de 

immateriella tillgångarna bland annat innefattar patent, programvaror och varumärken. Patent, 

programvaror och ”know-how” ses som immateriella tillgångar med begränsad livslängd som 

amorteras linjärt över deras förväntade ekonomiska livslängd.103 Varumärken å andra sidan faller 

under immateriella tillgångar med obegränsad livslängd vilket innebär att de årligen testas för 

nedskrivning istället för att amorteras. Goodwill som uppkommer genom rörelseförvärv fördelas 

över koncernens kassagenererande enheter som förväntas ta fördel av de synergieffekter som 

förvärvet ger. Varje enhet eller grupp av enheter som goodwill fördelas på representerar den 

lägsta nivån inom koncernen av vilken goodwill övervakas i den interna styrningen. Det finns 

heller inga betydande redovisade värden av Goodwill som har allokerats över flera olika 

kassagenererande enheter.104 

4.2.10	  Walt	  Disney	  

Walt Disney redovisar inga varumärken för sig utan dessa redovisas under posten ”Immateriella 

tillgångar”. När det gäller Goodwill och immateriella tillgångar med obegränsad livslängd så 

testas dessa årligen för nedskrivning. Det innebär att företaget jämför det redovisade värdet med 

det verkliga värdet och om det verkliga värdet är mindre än det redovisade så sker det en 

nedskrivning. För att beräkna det verkliga värdet använder Walt Disney nuvärdesmetoden, det 

vill säga att de gör beräkningar på diskonterade kassaflöden.105 Även de långlivade tillgångarna 

testas för nedskrivning, detta sker årligen eller närhelst det uppkommer en situation som tyder på 

att det finns ett nedskrivningsbehov. De immateriella tillgångarna som amorteras brukar 

generellt amorteras linjärt under en period på upp till 40 år.  

                                                
102 Starbucks Annual Report 2012 ”Other intangible assets” 
103 Unilever Annual Report 2012 ”Intangible assets” 
104 Unilever Annual Report 2012 ”Goodwill” 
105 Walt Disney Annual Report 2012 ”Goodwill, Other Intangible Assets and Long-Lived Assets” 
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5. Analys och diskussion 

5.1 Analys och diskussion kring genomförandet av studien 

Vid genomförandet av studien känner författarna i efterhand att mer vikt skulle ha lagts vid 

studerandet av årsredovisningarna då dessa var långt mer komplexa än vad som var förväntat. 

Det kanske hade gett mer resultat om det hade legat fortsatt fokus på det kvalitativa och att 

författarna studerade fem årsredovisningar istället för tio. Även om tio stycken årsredovisningar 

inte är ett stort antal så finns det ändå en möjlighet att analysen av årsredovisningarna hade blivit 

djupare om det hade handlat om fem årsredovisningar istället. Fokus låg från början på enbart 

det kvalitativa men för att öka chansen till att kunna generalisera resultaten valdes ett kvantitativt 

inslag. Om det hade blivit en skillnad går det bara att spekulera i men författarna anser ändå att 

det hade funnits en chans till en djupare aspekt och förståelse om fokus legat på ett mindre antal 

årsredovisningar till kostnad av en sämre generaliserbarhet.   

5.2 Analys och diskussion kring teori och empiri 
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Resultatet av att ha studerat de tio årsredovisningarna visar på att det bara är ett fåtal som 

redovisar varumärket som en egen post under de immateriella tillgångarna. De flesta företagen 

redovisar bara en post för de immateriella tillgångarna vilket gör det omöjligt att avgöra hur stor 

del av de immateriella tillgångarna som utgörs av själv varumärket. Detta kan kopplas till 

intervjun med Jan Treffner där han verkligen pekar på vikten av att värderingsmetoderna 

behöver utvecklas då ett företags redovisade värde sällan är det verkliga värdet som ett företag 

faktiskt har. Många av de företag som valdes ut till studien låg högt upp på Interbrands lista 

”Best Global Brands 2012” men trots detta så redovisades inte varumärket som en egen post. 

Detta beror troligen på att varumärkena är internt upparbetade vilket gör att de inte uppfyller 

kriterierna för att få redovisas vilket i sin tur leder återigen leder till frågan huruvida ett företag 

faktiskt redovisar sina tillgångar på ett tillförlitligt sätt. Många företag lever på sitt varumärke 

vad gäller att de kan sälja en större mängd eller ta ut ett högre pris men när man granskar 

årsredovisningarna så finns inte detta med och förklaringen ligger i att varumärket är internt 

upparbetat och inte förvärvat. Om företagen hade getts möjligheten att redovisa internt 

upparbetade varumärken så hade det kanske lett till att det skulle ge en mer rättvisande bild av 

företag. Men som med allt annat så blir det oftast till bekostnad av något annat och i det här fallet 

skulle kunna tänkas att det är försiktighetsprincipen inom redovisning som drabbas. Det skulle 

kunna tänkas att om värdet på varumärket är lite osäkert då det inte finns något 

anskaffningsvärde på de internt upparbetade varumärkena så kanske det redovisas ett värde som 

får företaget att öka i värde fast värdet egentligen inte är självklart. Möjligheten att redovisa 

internt upparbetade varumärken skulle förmodligen leda till att företagen kan redovisa bättre 

siffror men då kanske det är försiktighetsprincipen som drabbas då man hellre ser bättre siffror 

än att redovisa tillgångarna med försiktighet. Det skulle alltså kunna bli en konflikt mellan att 

redovisa enligt försiktighetsprincipen och att kunna ge en rättvisande bild av företaget om man 

öppnade upp för möjligheten att redovisa internt upparbetade varumärken. Ett alternativ till detta 

skulle kunna vara att det blev frivillig redovisning av det internt upparbetade varumärket, där 

företaget kan välja att redovisa värdet av varumärket som en tilläggsinformation eller not. Även 

här måste det dock beaktas att försiktighetsprincipen skulle kunna komma i kläm om företaget 

ser ett stort värde i varumärket som inte kan styrkas fullt ut på grund av tillförlitligheten i 

beräkningarna som görs för att värdera varumärket. Dock anser författarna att det skulle kunna 

vara en början i en riktning där de internt upparbetade varumärken redovisas som andra 

tillgångar.  
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De värderingsmetoder som användes av företagen var den avkastningsbaserade och den 

kostnadsbaserade. Ingen av de studerade företagen använde den marknadsbaserade 

värderingsmetoden vilket återigen kan kopplas till behovet av att se över vilka 

värderingsmetoder som finns och vilka som verkligen används. Detta för att kunna utveckla de 

som används och eventuellt göra sig av med de som inte används alls. Värt att kommentera här 

är att det bara var tio årsredovisningar som studerades och att det är omöjligt att utifrån det dra 

generella slutsatser om att det verkligen är såhär men det är ändå värt att peka på det. Det är trots 

allt stora företag som varit med i studien och författarna antar att det läggs stor vikt vid de 

beräkningar som görs vid värderingar av företagets tillgångar. Därför borde de metoder som 

används i någon form vara ”de bästa” och mest tillförlitliga då företagen inte skulle ha råd att 

göra stora fel i värderingarna.   Dessutom för att resultatet från intervjun med Jan Treffner visar 

att dessa metoder är de som används mest i praktiken vid värdering, speciellt den 

avkastningsbaserade metoden.  Med detta sagt kan man se att det råder ett problem kring 

varumärkesvärdering , i och med att företagen inte redovisar varumärken separat utan allt 

redovisas under immateriella tillgångar.  Som intressent får man inte veta vilket värdet  företaget 

har påriktigt.  Resultat från tidigare studier visar även att den avkastningsbaserade metoden är 

den som används mest bland värderingsmetoderna.  För att minska problemet med 

tillförlitligheten kring varumärkesvärderingen anser författarna att det krävs en utveckling kring 

metoderna, det krävs en ordentlig standard som beskriver hur internt upparbetade varumärken 

ska redovisas så att företaget och intressenterna får det verkliga värdet av företaget. Självklart 

finns det både för- och nackdelar med att få redovisa internt upparbetade varumärken för som det 

tidigare nämndes så finns det en risk att företaget dra nytta av att redovisa något som har ett 

värde som inte riktigt kan styrkas när det inte finns ett anskaffningsvärde. Skulle exempelvis ett 

företag hamna i en finansiell kris så skulle företaget kunna använda det internt upparbetade 

varumärket för att redovisa bättre siffror eftersom de skulle kunna krydda på värdet av 

varumärket. Dock bör det tilläggas att det egentligen inte är någon som vinner på att göra det 

men som en temporär lösning är det helt klart en möjlighet. En fel värderad tillgång skulle kunna 

leda till en ekonomisk katastrof om tillgången är för högt värderad. Problemet med de internt 

upparbetade varumärkena är därmed frågan hur man avgör eller kontrollerar att det faktiskt skett 

en övervärdering av varumärket.  

 

Resultatet från årsredovisningarna, intervjun och en tidigare studie (taxonomy of ... ) visar även 

att det finns metoder i teorin som inte används i praktiken, vilket även är en faktor som bidrar till 

en utveckling. Det gäller i synnerhet om det skulle tillåtas att företagen redovisade sina internt 
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upparbetade tillgångar, eller som vi mer är inne på, internt upparbetade varumärken eftersom en 

problem skulle ligga i vilken metod som användes. Ska företag få välja fritt mellan metoderna 

eller ska det finns en metod som gäller för just internt upparbetade varumärken? Vem skulle 

avgöra vilken metod som var lämpligast, är det samma metod som är den mest användbara i 

dagens läge? Det finns många frågetecken kring detta fenomen eftersom redovisningen präglas 

av en försiktighet som gör att man kanske inte vågar röra sig ut på okänt vatten. För även om en 

utveckling skulle kunna bidra till en mer rättvisande bild av företaget för investerare och 

konsumenter så skulle det troligen bli på bekostnad av något annat och det vet inte författarna 

om redovisningsvärlden är redo för än. Det är en lång process som säkert kommer röra om och 

ställa till det innan det kommer ut något bra från det.   
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6. Slutsats 
De slutsatserna som författarna kan dra är att varumärket har fått en större betydelse ur ett 

finansiellt perspektiv men att det är endast fåtal av de 10 företag som redovisar varumärket som 

en egen post under de immateriella tillgångarna. De företag som redovisar varumärket som en 

egen post använder sig oftast av avkastningsbaserade och kostnadsbaserade värderingsmetoden 

vid värdering av varumärket. Resultatet från intervjun med Jan Treffner visade även att den 

avkastningsbaserade metoden är den metod som används mest i PWC vid värdering. Detta pekar 

på att den avkastningsbaserade metoden är den mest tillämpade och den ”mest” tillförlitliga 

metoden i dagsläget.  Studien visade även att det finns metoder i teorin som inte används i 

praktiken. Därför anser författarna att det krävs en utveckling kring värderingsmetoderna, de 

metoderna som inte används måste antingen utvecklas eller sållas bort. Dessutom krävs det en 

ordentlig standard för hur ett internt upparbetad varumärke ska redovisas så att man får verkliga 

värdet av företaget. På grund av låg reliabilitet och validitet kan slutsatserna inte generaliseras 

men tidigare studier visar på att det åtminstone finns stöd för de resultat och slutsatser som kom 

fram i denna studie.  

6.1 Kritik mot studien 

Studien präglas av en kvalitativ forskningsansats vilket gör att studien endast är generaliserbar 

när det gäller teoretiska hypoteser.  Om studien istället skulle ha präglats av en kvantitativ studie 

skulle man kunna generalisera resultatet över en större del av populationen. Reliabiliteten i 

studien kan också kritiseras eftersom den inte är särskilt hög då flertalet av de årsredovisningar 

som studerades föll utanför ramen då det handlade om internt upparbetade varumärken. Kritik 

kan också lyftas mot resultatet av de studerade årsredovisningarna där det i efterhand inte gick 

att utläsa fullt så mycket som var tänk vilket leder till ett resultat som kan anses något svagt.    

6.2 Förslag till framtida studier 

Om denna studie skulle göras om skulle det vara intressant om studien gjordes kvantitativ där 

fler årsredovisningar ingick i studien. Dels för att se om det skulle skilja sig från denna studie 

men också för att om resultatet skulle bli detsamma så skulle det vara enklare att kunna 

generalisera resultatet. Det skulle också vara intressant att göra motsatsen och kanske enbart 

studera ett enda företag men då göra det kvalitativt och verkligen gå på djupet och försöka få 

fram mer om hur företaget ser på sitt eget varumärke och hur de gör för att värdera internt 

upparbetade varumärken.  
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Bilagor 

Intervjumall till Jan Treffner, PWC 

I denna intervju kommer författarna endast ta hänsyn till varumärken även om det finns många 

andra resurser som faller inom immateriella tillgångar. Denna avgränsning beror på att 

författarna har som syfte att studera varumärkens finansiella betydelse. Intervjun kan komma att 

innehålla fler frågor än de som finns nedan då författarna vill hålla intervjun relativt öppen och 

då kan det förekomma frågor som dyker upp under intervjuns gång. Författarna kommer börja 

intervjun med att presentera sig själva, intresset som ligger till grund för uppsatsen, bakgrund 

och syfte med uppsatsen samt att förklara hur intervjun kommer att gå till. 

 

Immateriella tillgångar 
1. Anser du att IAS/IFRS ger tillräcklig vägledning för dig i ditt arbete med immateriella 

tillgångar och då i huvudsak värderingar av varumärken? 

2. Hur ser du på att t.ex. internt upparbetade varumärken inte betraktas i redovisningen? 

3. Hur ser du på varumärkets livslängd och utveckling över tid? 

 

Värderingsmetoder 
1a. Vilka metoder använder du vid värdering av varumärken? 

1b. Finns det en specifik värderingsmetod för företag i olika branscher? 

2a. Anser du att det finns en metod som är mer användbar än de andra metoderna? 

2b. Om ja, vilka för – och nackdelar har den metoden gentemot de andra metoderna? 

3a. Vad är det som avgör valet av värderingsmetod? 

3b. Vad gör du för att kontrollera att det är just den metoden som är den rätta för den aktuella 

värderingen? 

4a. Vilket/vilka problem stöter du oftast på när du ska värdera ett varumärke? 

4b. Hur påverkar det värderingen i slutändan? 

5a. Hur ser du på ”verkligt värde” vid värderingen av varumärket? 

5b. Anser du att tillförlitligheten i värderingarna är tillräckliga eller finns det något du tillägger 

för att det ska bli mer tillförlitligt. 

 


