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Tutor: Matti Skoog & Roland Almqvist 
 

Title: Trademark evaluation process 
 

Background:  Today, trademarks are an increasingly important asset and due to new, 

international regulations and the nature of today’s societal development, an 

increasing number of companies choose to regard and present their 

immaterial assets as trademarks. As of today however, no unified method 

exists as to how the presentation of trademarks should be carried out. This is 

a problem since there are no open or comparable evaluation procedures 

available – procedures that would help companies and/or partners follow 

and consequently understand the factors affecting the value of trademarks  

 

Problem: What is the opinion of today’s accountants and trademark evaluators in 

regards to the evaluation of trademarks, and what is their opinion in terms of 

credibility and future prospects? Why are different evaluation methods used 

in different situations? 

 

Purpose The purpose is to examine why there is no unified method for evaluation of 

trademarks today, whether or not it would be possible to develop a common 

method or a standard, and how this would affect companies/partners with a 

more comparable and accepted evaluation [procedure]. 

 

 

 



Method One literary study and seven qualitative interviews have been carried out. 

These have subsequently been analyzed and linked together in order to 

answer the questions initially stated as the purpose of this study. 

 

Conclusion The general opinion today among accountants and trademark evaluators is 

that there is no unified and well-functioning method and in order to create 

an accepted trademark evaluation procedure with the capability to be used in 

a larger scale, a more unified and standardized approach for the general 

procedures and the documentation is needed. In this way, all partners would 

receive a greater ability to understand the factors behind the evaluation 

results. The trademark would thereby have the capability to be placed in a 

more central position which would generate both internal and external 

advantages. The companies would also get more [substance] while at the 

same time allowing the internal management to become more efficient. 
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Datum: 2008-02-02 
 

Nivå: Kandidatuppsats i ekonomistyrning 10p 
 

Författare: Per Nordström & Karin Jarlekrantz 
 

Handledare: Matti Skoog & Roland Almqvist 
 

Titel: Varumärkesvärdering 
 

Bakgrund: Varumärken utgör idag en allt viktigare tillgång och i tillägg till nya 

internationella regler och dagens samhällsutveckling medför att allt fler 

företag redovisar sina immateriella tillgångar så som varumärken. Idag dock 

ingen enhetlig metod eller tillvägagångssätt för hur man skall redovisa 

varumärken. Detta är ett problem eftersom det inte finns några öppna och 

jämförbara värderingsprocesser som företag och intressenter kan följa och 

därmed förstå vad som ligger bakom varumärkens värde och vilka faktorer 

det är som påverkat dessa värden. 

 

Problem: Hur ser revisorer och varumärkesvärderare på dagens värdering av 

varumärken och vad anser man om trovärdigheten och framtidutsikterna? 

Varför används olika värderingsmetoder vid olika situationer? 

 

Syfte: Syftet är att utreda 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. 

 

Metod: En litteraturstudie och sju kvalitativa intervjuer har genomförts. Dessa har 

sedan analyserats och sammankopplats för att kunna besvara våra 

problemformuleringar och vårt syfte med studien.  

 

 



 

Slutsats: Revisorer och varumärkesvärderare anser att det idag inte finns någon 

enhetlig och väl fungerande metod och för att skapa en accepterad 

varumärkesvärdering som skulle användas i större utsträckning krävs istället 

en mer enhetlighet/standard för tillvägagångssättet och dokumenteringen. På 

så sätt får alla intressenter större möjlighet att förstå vad som ligger bakom 

resultatet av värderingen. Varumärket skulle därmed placeras i en centralare 

position och leda både till interna och externa fördelar, företagen skulle få 

högre substans samtidigt som den interna styrningen skulle effektiviseras. 

 

 



Förkortningar  

IAS - International Accounting Standard 

IASB - International Accounting Standards Board 

IFRS – International Financial Accounting Standards 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet ger vi en grundläggande bakgrundsbeskrivning av studieområdet och 

problematiken inom detta område. Därefter presenterar vi vårt syfte med studien. 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 

Varumärken har idag blivit en allt vikigare tillgång för många företag. Ett varumärke kan 

bestå av ett ord, en logotyp eller ett unikt koncept och används som redskap för att bygga och 

kommunicera företagets förtroende och rykte. Varumärken som är väl etablerade och kända 

utgör en stor ekonomisk tillgång för ägaren.1 Tidigare har alltid varumärken och andra 

immateriella tillgångar redovisats under begreppet goodwill men i takt med ständig 

internationalisering och utveckling har det framställts olika regelverk och metoder för att styra 

redovisningen av de immateriella tillgångarna. På grund av att de immateriella tillgångarna 

under de senaste åren har börjat utgöra en allt större del av de svenska företagens redovisade 

tillgångar medför detta att värderingen av dessa blir en allt vikigare fråga för alla olika 

intressenter. 

 

Det finns idag två olika redovisningstraditioner, den kontinentala och den anglosaxiska, och 

skillnaden mellan traditionerna kan ses genom att titta på hur de anser att en riktig redovisning 

är. Den kontinentala är i högre grad baserad på regler och lagar och har sina rötter i de 

västeuropeiska länderna (förutom Storbritannien, Irland och Holland) och anser att en 

rättvisande redovisning är en som ”stämmer med lagen”. Den anglosaxiska redovisningen 

kommer från USA, Storbritannien, Irland och Holland och bygger istället på att redovisningen 

ska ge en rättvisande bild av verkligheten. Detta brukar kallas en ”True and fair view” och 

man försöker i större utsträckning att tillgodose marknadens och intressenternas krav på 

information.2  

 

 

                                                 
1Treffner J & Gailand D, 2001 Varumärket som värdeskapare s. 20 
2 Smith D, (2006) Redovisningens språk. Studentlitteratur, Lund s.66-70 
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Genom nya regler inom EU har en harmonisering skett mellan dessa båda 

redovisningstraditioner till fördel för den anglosaxiska. Idag finns två olika varianter av den 

anglosaxiska redovisningstraditionen: en som representeras av IASB och dess regelverk 

IFRS/IAS och som kan kallas europeisk och en som representeras av FASB och dess 

regelverk FAS och som kan kallas amerikansk.3 

 

Sedan år 2005 ska alla svenska börsnoterade företag redovisa i enlighet med IFRS vid 

upprättande av balansräkningen. 4 De nya reglerna IFRS 3 tillsammans med IAS 38 gäller för 

hur företag ska ta upp förvärvade varumärken i balansräkningen. Internt upparbetade 

varumärken får däremot aldrig tas upp som en tillgång, vilket vi förklarar mer ingående i vårt 

teoriavsnitt 5.   

 

Innan dessa nya regler infördes följdes redovisningsrådets rekommendationer RR15 och 

förvärvade varumärken och andra immateriella tillgångar redovisades under posten goodwill. 

Många företag fick stora goodwillposter vilket gjorde att det blev svårt för externa intressenter 

att bedöma rimligheten i det redovisade värdet då det inte är specificerat vad som ingår i 

goodwillposten. Men i och med att förvärvade varumärken nu ska särskiljas uppkommer den 

viktiga frågan om hur dessa ska värderas. Det finns flera olika metoder och tillvägagångssätt 

för hur varumärken ska värderas och det finns även möjlighet att inom ramen för reglerna 

utarbeta egna värderingsmetoder. Grundprincipen enligt ÅRL är att ett företags redovisning 

ska ske enligt god redovisningssed men i och med de nya EU-direktiven ska redovisningen 

även ge en rättvisande bild6. Eftersom redovisningen går mot en mer anglosaxisk syn 

beskriver vi nedan mer ingående vad som menas med en rättvisande bild. 

  

                                                 
3 Smith D, (2006) Redovisningens språk. Studentlitteratur, Lund s. 71-72 
4 FAR (2006), Internationell redovisningsstandard i Sverige s.3 
5 IAS 38 p48-50 
6 FAR (2006), Internationell redovisningsstandard i Sverige  
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1.2 Rättvisande bild 

Kravet på att redovisningen ska ge en rättvisande bild (a true and fair view) har alltså införts i 

direktivet på brittsikt initiativ. Men vad menas egentligen med en rättvisande bild? Det är ett 

abstrakt och filosofiskt begrepp som inte är så svårt att förstå i allmän mening, men det finns 

inte någon allmän definition.7 Hur man ska tillämpa denna regel på enskilda fall ifrågasätts 

ofta. Funktionen hos en rättvisande bild som ett legalt begrepp ändras inte över tiden, däremot 

kan betydelsen av begreppet, det vill säga vad som anses ge en rättvisande bild, ändras. Detta 

leder till att vad som anses som en rättvisande bild kan skilja sig åt mellan medlemsländer och 

att till exempel ett stort bolags redovisning för att ge en rättvisande bild kan skilja sig 

betydligt från ett litet i samma medlemsstat. För att ge en rättvisande bild brukar man säga att 

redovisningen ska bygga på fakta så långt som det är möjligt men däremot inte fakta som är 

olämpligt eller ofullständigt presenterad då detta kan vara vilseledande. Om företagen själva 

fick välja vilka fakta som skulle presenteras och vilka fakta de vill hemlighålla så skulle detta 

leda till att företagen kunde vilseleda utan att egentligen tala osanning. Sammanfattningsvis 

brukar man säga att ett bolag ger en rättvisande bild om redovisningen anses uppfylla rimliga 

förväntningar hos personer som är insatta och kunniga i extern redovisning 8. 

 

1.3 Problembakgrund 

Värdering av den immateriella tillgången varumärken är ett aktuellt och omtalat ämne i den 

företagsekonomiska världen. Företag satsar allt mer resurser på sina varumärken och därför är 

det också allt mer vikigt att kunna mäta resultaten på ett jämförbart sätt.9 I många branscher 

till exempel i konfektions- och dagligvaruhandeln får varumärket stor betydelse då 

konsumenter ofta väljer produkter efter specifika märken som de har positiva associationer till 

och på detta sätt kan företag skapa unika konkurrensfördelar. Starka varumärken kan utgöra 

skillnaden mellan att vinna och förlora på dagens marknad, inte minst på marknader där fler 

produkter har likartade egenskaper, och varumärken bör därför ses som kostnadseffektiva 

instrument. Varumärken skapar finansiella fördelar bland annat på grund av lojalitet från 

                                                 
7 Thomasson J, (2007) Externredovisning och finansiell analys, Liber s. 18 
8 Artsberg K, (2005) Redovisningsteori, policy och praxis. Liber Ekonomi  
9 Hhttp://www.dagensmedia.se/mallar/dagensmedia_mall.asp?version=119400 
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konsumenterna vilket säkerställer efterfrågan på företagets produkter samt ger möjligheter att 

ta ut högre priser 10. 

 

I många företag är idag de immateriella tillgångarna allt viktigare vilket har lett till att fler och 

fler väljer att redovisa sina immateriella tillgångar, såsom varumärken, på grund utav att detta 

då anses ge en mer rättvisande bild av företaget. Många väljer också att redovisa varumärket 

på grund av möjlighet att redovisa ett högre värde på sina tillgångar och därmed försvåra 

uppköp från andra företag. Men varumärkesvärdering sker inte bara för att företag ska kunna 

redovisa varumärket som en tillgång i balansräkningen, utan syftet med värderingen kan till 

exempel vara att skaffa underlag inför företagsförvärv/försäljning, vid strategiska beslut inom 

företaget, vid ekonomiska tvister samt vid finansieringsfrågor som exempelvis 

kapitalanskaffning.11 Det är framförallt vid företagsförvärv som företag med starka 

varumärken säljs till höga priser i förhållande till sin vinst och omsättning. Det är med andra 

ord köparens uppfattning om varumärkets betydelse som pressar upp priset på företaget. Ett 

exempel på detta är den omdiskuterade Internet-communityn Facebook för vilket Microsoft 

nyligen betalde 1,6 miljarder kronor för 1,6 procent av bolaget. Denna höga kostnad uppstod 

på grund utav att Microsoft anser att Facebook är ett sådant starkt varumärke.12  Detta tyder 

på att många företag har flera tillgångar som inte redovisas i de traditionella 

redovisningsrapporterna. Relationen mellan marknadsvärdet och det bokförda värdet har med 

andra ord ökat vilket kommer sig av att aktieägarvärdet i allt större utsträckning skapas av 

tillgångar såsom varumärken vilka ej syns i företagens balansräkningar.13 

 

Med hänsyn till dessa resonemang ställer vi oss frågan om inte behovet av att kunna återge 

varumärkens och andra immateriella tillgångars verkliga värde borde bli allt viktigare i 

framtiden. Artiklar och andra källor tyder på att framtidens samhälle kommer att lägga en allt 

större vikt på immateriella tillgångar såsom varumärken. Då borde även behovet av att kunna 

återge dessa på ett tillförlitligt och jämförbart sätt öka och man borde lägga större intresse och 

fokus på hur varumärken ska värderas rent praktiskt. En passande synpunkt som Treffner 

                                                 
10 Treffner J & Gailand D, (2001) Varumärket som värdeskapare s.111 
11 Frisk, J. (2001), INFO nr 6,  ”Tre sätt att värdera ditt varumärke” s.22-23 
12 Hhttp://www.e24.se/branscher/ittelekom/artikel_96345.e24 
13 Treffner J & Gailand D, (2001) Varumärket som värdeskapare s. 20 
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skriver är ”att veta värdet på en tillgång är en grundläggande förutsättning för att kunna 

utvärdera om ett företag har varit framgångsrikt eller inte”.14  

 

Det finns en del motargument och frågetecken mot att aktivera varumärken i redovisningen 

och detta beror på att immateriella tillgångar som varumärken har en ständigt föränderlig och 

abstrakt natur. Ofta anses aktivering av varumärken strida mot objektivitets- och 

försiktighetsprincipen och de två mest utmärkande problemen vid värdering av varumärken är 

hur kassaflödet och det mervärde som uppkommer av att varumärket ska separeras från övriga 

kassaflöden på ett objektivt sätt samt hur risken och därmed diskonteringsräntan ska 

bestämmas. Diskonteringsräntan avspeglar den risk som bedöms för varumärkets framtida 

avkastningsförmåga. Dessa båda variabler måste försöka mätas och uppskattas och ett 

problem med detta är att dessa baseras på värderarens egna antaganden om företaget och dess 

omgivning. Det gör att värderarens kunskaper och erfarenheter kan påverka resultatet 15.  

 

Det vi diskuterat ovan visar att det finns många problem och svårbedömda frågor som måste 

kunna besvaras och accepteras för att värderingen ska anses tillförlitlig. På grund av dessa 

problem har varumärken sällan redovisats i företagens balansräkningar. Men i och med 

införandet av de nya reglerna IFRS/IAS 38 måste nu alla svenska börsnoterade företag ta upp 

förvärvade varumärken i balansräkningen 16.  

 

Trots all uppståndelse kring frågan och alla förändringar i regelverken de senaste åren finns 

det inget enhetligt sätt för att värdera varumärken. Olika intressenter ser värderingen utifrån 

olika perspektiv och syften. Karin Nordborg som är varumärkeskonsult på Essen säger ”Vi 

konsulter ser det på ett sätt, jurister och revisorer på ett annat. De följer sina regelverk, medan 

vi ser till de mjukare värdena.” Olika metoder används därmed vid olika situationer. Detta är 

ett problem eftersom det inte finns några öppna och jämförbara värderingsprocesser som 

företag och intressenter kan följa och därmed förstå vad som ligger bakom varumärkens värde 

                                                 
14 Treffner J. & Gailand D. (2001) Varumärket som värdeskapare s.111 
15 Treffner, J. & Gailand, D. (2001) Varumärket som värdeskapare  
16 www.sis.se 
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och vilka faktorer det är som påverkat dessa värden. 17 Detta leder även till att det blir svårt att 

bedöma och beskriva ett företags utveckling och värde, vilket enligt Gröjer är redovisningens 

syfte.18 

1.3 Problemformulering 

Genom ovanstående diskussion och bakgrundbeskrivning har vi formulerat följande problem: 

• Hur ser revisorer och varumärkesvärderare på dagens värdering av varumärken och 

vad anser man om trovärdigheten och framtidutsikterna? 

• Varför används olika värderingsmetoder vid olika situationer?  

Vi tänker undersöka och studera dessa problem genom att ta kontakt med kunniga och 

engagerade personer inom området samt genom egna forskningar av tidigare skriven 

litteratur. 

 

1.4 Syfte 

Vårt syfte med studien är att utreda vad revisorer och varumärkesvärderare anser om 

värderingen av varumärken, varför man använder olika metoder och hur tillförlitliga och 

jämförbara dessa är. Vi vill också undersöka om det finns en gemensam metod eller standard 

som skulle kunna användas och vad en sådan skulle innebära för företag/intressenter. 

 

Ett övergripande syfte med undersökningen är att försöka ge läsaren en bredare förståelse för 

varumärkesvärdering, åstadkomma intressanta frågeställningar och skapa ett ramverk för 

vidare diskussion. 

                                                                                                                      

                                                 
17 Karin Nordborg, varumärkeskonsult på Essen och deltagare i SIS kommittén, intervju 2007-11-08 
18 Jan-Erik Gröjer (2002) Grundläggande redovisningsteori. Studentlitteratur, Lund s.22-33 
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1.5 Disposition 

 

 

 

1.6 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa vår studie genom att främst se utifrån varumärkesvärderare och 

revisorers perspektiv, då en studie utifrån alla intressenters perspektiv skulle bli alltför 

omfattande. 
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2. Metod 

I det här kapitlet beskriver vi hur vi gått till väga för att genomföra studien och besvara våra 

frågeställningar samt hur data har samlats in och tolkats.  

2.1 Metodansats 

Vi har valt att använda oss av den kvalitativa metoden eftersom syftet med denna uppsats är 

av undersökande och utredande karaktär. Inom forskningen betyder en kvantitativ studie att 

man undersöker hur många, hur ofta eller hur vanligt någonting är. Man föredrar att använda 

logisk och mätbar information som går att generalisera och dra slutsatser av. Om man vill 

förstå eller hitta ett mönster i en undersökning skall en kvalitativ studie göras.19 Vid en 

kvalitativ studie koncentrerar man sig på karaktären och egenskaperna av specifika objekt. 

Vanliga metoder vid denna typ av undersökningar är intervjuer med öppna frågor där 

respondenten själv får stort utrymme att uttrycka sig, text- och bildanalyser eller andra 

observationer som slutligen analyseras.20 

 

2.2 Urval 

Vi har främst valt att se utifrån revisorers och varumärkesvärderares perspektiv. Vi har utifrån 

detta försökt få fram relevant information för vår studie genom att intervjua sju personer som 

anses framstående och mycket kunniga inom ämnet. Som grund till detta skapade vi oss en 

förförståelse inom ämnet genom att studera olika litteratur, tidigare forskning och samt 

artiklar.  Vi grundar en stor del av vår studie på respondenternas svar och uttalanden varför vi 

anser att deras kunskap och erfarenheter är av stor betydelse. På grund av detta har vi valt att 

intervjua kunniga personer som visat sig framstående inom området, antingen genom tidigare 

studier, genom sitt arbete inom SIS-projektet (vilket vi tar upp i teoriavsnittet), eller att de på 

annat sätt är ansedda som specialister inom området. För att få olika perspektiv och synvinklar 

på vår uppsats har vi valt att intervjua personer ifrån olika branscher och med olika 

erfarenheter. Våra valda intervjuer har inte gjorts utifrån en förutbestämd ståndpunkt eftersom 

                                                 
19 Backman J. (1998) Rapporter och uppsatser. Studentlitteratur, Lund s.31  
20 Backman J. (1998) Rapporter och uppsatser. Studentlitteratur, Lund s.36 
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vårt syfte med studien är själva dra slutsatser istället för att bekräfta eller kritisera någon 

befintlig teori.  

 

2.3 Litteraturstudie och förförståelse 

Vår studie bygger framförallt på primärdata som insamlats genom personliga intervjuer vilka 

legat till grund för egna sammanställningar och slutsatser. Enligt Artsberg utgör primärdata 

den data som forskaren själv samlar in medan den andra typen är sekundärdata vilket utgörs 

av data som redan har samlats in av andra forskare. 21 Som sekundärdata har vi använt oss av 

böcker, artiklar, publicerade tidskrifter och tidigare forskning inom området. Dessa data har 

legat till grund för vår förståelse för ämnet och gett oss en grundläggande bild av problemen 

vi vill undersöka. Sekundärdata tillsammans med primärdata som vi får genom intervjuer 

kommer att utgöra det underlag vi behöver för att kunna besvara våra problemformuleringar 

och vårt syfte med studien. 

 

2.4 Intervjudesign 

Vi har valt att genomföra kvalitativa intervjuer där vi använt oss av en strukturerad 

intervjumall där vi först mejlat ut våra frågor till respondenterna. En strukturerad intervju 

anses av Kvale vara ett systematiskt sätt att inhämta data samt en möjlighet för forskaren att 

bibehålla objektivitet och uppnå ett tillförlitligt och trovärdigt resultat22. Den strukturerade 

mallen övergår till en mer semistrukturerad då vi även lämnat utrymme för följdfrågor och 

klargöranden och när vi återkopplat till respondenterna via telefon och personliga möten. 

Detta anser vi viktigt då en intervju enligt Kvale23 alltid är aktiv och man bör dra nytta av 

både intervjuaren och respondentens bidrag till intervjun. En kvalitativ intervju bör med andra 

ord byggas upp genom ett samspel mellan två personer som samtalar om ett ämne av 

gemensamt intresse.  

 

                                                 
21 Artsberg K, (2005) Redovisningsteori, policy och praxis. Liber Ekonomi s.45 
22 Kvale, S (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur 
23 Kvale, S (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur 
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Vi har använt oss av både strukturerade och öppna frågor för att minska risken att leda 

intervjupersonen och undvika så kallade intervjuareffekter. Med intervjuareeffekter menas att 

intervjuaren påverkar personen att svara på ett visst sätt.24 Vi har även tagit noggranna 

anteckningar för att kunna analysera och gå igenom vad som sagts och skrivits. Det har vi 

gjort för att minska risken för misstolkningar och för att på ett tillförlitligt sätt kunna styrka 

det som sagts. Alla frågor som vi ställt är tydligt förklarade så att ingen missförståelse ska 

uppstå och för att undvika missförstånd och feltolkningar har vi även meddelat 

respondenterna vår intervjusammanställning för godkännande. 

 

Frågorna vi ställt till respondenterna har vi formulerat med hjälp av vår bakgrundsinformation 

och vår teori och på så sätt fått idéer och inspiration till vad vi vill få information om för att 

kunna uppnå vårt syfte med studien. 

 

2.5 Analysmetodik 

Efter att vi genomfört alla intervjuer sammanställde vi respondenternas svar, vilket vi 

redovisar i ett eget kapitel som empiri. Vi har sedan analyserat hur det empiriska materialet 

förhåller sig till de frågor vi ställt oss med utgångspunkt ur inledningskapitlet och teorin. 

Detta tar vi upp i analyskapitlet där vi diskuterar likheter och skillnader mellan empirin och 

teorin. Vi redogör slutligen i de avslutande kapitlen för de viktigaste likheterna och 

skillnaderna samt vilka slutsatser vi kommer fram till för att besvara vårt syfte med studien. 

 

2.6 Metodkritik 

För att en undersökning ska vara trovärdig krävs det att observerade fakta är pålitliga, det vill 

säga att undersökningen har en hög validitet och reliabilitet. Med reliabilitet menas metodens 

tillförlitlighet i mätningen. Resultatet ska till exempel vara detsamma vid upprepade 

mätningar och oberoende av vem som utför testet. Validiteten innebär att testet mäter det som 

                                                 
24 Backman J. (1998) Rapporter och uppsatser. Studentlitteratur, Lund  
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är avsett att mäta25 och beror på hur man genomför mätningarna och hur noggrant 

informationen bearbetas.  

 

Då vår studie bygger på en kvalitativ metod är det framförallt viktigt att vår undersökning har 

en hög validitet. Med andra ord är det viktigt att vi ställt rätt frågor i förhållande till det vi vill 

ha fram och att dessa är trovärdigt besvarade. Vi anser att våra frågor är rätt ställda utifrån 

vårt syfte och att våra respondenter svarat trovärdigt och sanningsenligt då vi inte ser att de 

har någon fördel av att tala osanning. Men vi kan dock inte utesluta att de kanske talar i 

egenintresse och kan vara färgade vilket kan påverka svaren. Det kan även vara så att vår 

intervjudesign kan brista i vissa aspekter, då det kan vara svårt att få en bra och tydlig dialog 

via mail. Detta har vi försökt lösa genom att återkoppla till respondenterna via telefon och 

mailkontakt, då vi velat ha tydligare information eller svar på frågor. En kvalitativ studie, 

vilket vi gjort, kan även vara svår att generalisera och det är inte säkert att vi hade kommit 

fram till exakt samma resultat om vi gjort ett annat urval. 

 

Teorin som vi använt oss av består av material som vi anser är mycket pålitliga och korrekta. 

Detta på grund av att vi har ställt höga krav på informationskällorna och strävat efter att ha en 

så kort informationsdistans som möjligt och främst använt oss av välkända tidskrifter och 

böcker som är relevanta för ämnet, samt aktuella artiklar.  

 

                                                 
25 Backman J. (1998) Rapporter och uppsatser. Studentlitteratur, Lund 
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3. Teori och Referensram 

I det här kapitlet ger vi en teoretisk redogörelse av redovisningens utveckling i samhället och 

hur samhället i sin tur påverkar redovisningen. Vidare beskriver vi regleringen och 

internationaliseringen av hur immateriella tillgångar skall värderas och problematik som kan 

uppstå. Successivt koncentrerar vi oss allt mer specifikt på varumärken och vilka regler och 

metoder som används vid värderingen av dessa. Vi presenterar också det pågående SIS 

projektet som arbetar med att ta fram en gemensam standard för värdering av varumärken. 

Slutligen gör vi en sammanfattning av kapitlet så att det tydligt framgår vilka delar vi 

använder oss av och hur dessa hänger ihop. 

3.1 Samhällsutveckling och redovisning 

Redovisning är enligt Gröjer en del av samhällsutvecklingen i stort och påverkar och påverkas 

av utvecklingen i samhället.26 Enligt honom är en grundläggande orsak till att vi värderar 

tillgångar (och skulder) att vi vill skapa en viss ordning i samhället och på så sätt kunna tolka 

och tyda världen. Värderingen underlättar och förenklar med andra ord vår förståelse för 

världen. 

 

De senaste åren har vår livskvalitet ökat med vilket menas att till exempel högre krav ställs på 

miljö- och konsumentkrav och även de anställdas krav vad gäller arbetsmiljön, arbetets 

innehåll och bestämmanderätten.27 Organisationer konkurrerar och producerar idag inte 

främst på realkapital och finansiellt kapital, utan på basis av sitt intellektuella kapital vilket 

avser företagens immateriella resurser som till exempel varumärken.28 En utgångspunkt för de 

här resonemangen är att relationen mellan företagens marknadsvärde och det bokförda värdet 

har ökat vilket förklaras av att aktieägarvärdet i allt större utsträckning skapas av immateriella 

resurser vilka ej syns i företagens balansräkningar.29 Eftersom de immateriella resurserna är 

så värdefulla borde de också redovisas, speciellt med tanke på att alltmer förvärvad goodwill 

                                                 
26 Gröjer, Accounting, Organisation and Society 26 (2001) s. 695-713 
27 Gröjer, 2002 Grundläggande redovisningsteori Studentlitteratur Lund s.149 
28 Gröjer, 2002 Grundläggande redovisningsteori Studentlitteratur Lund s.152 
29 Treffner J & Gailand D, 2001 Varumärket som värdeskapare s.20 
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numer redovisas i balansräkningarna. Goodwill är det övervärde på ett förvärvat företag som 

inte kan förklaras av de redovisade tillgångarna.30 

 

Många företag arbetar idag intensivt med att utveckla styrmodeller som också innehåller det 

immateriella kapitalet. Det finns även försök att redovisa det externt i redovisningen. 

Problemet är att dock att många modeller är för bristfälliga för att kunna kommunicera på ett 

effektivt och rättvisande sätt 31.  

 

3.2 Vad styr redovisningen? 

Möjligheterna till val av redovisningssätt ökar i takt med utvecklingen av vårt samhälle och 

att dagens affärsvärld blir allt mer komplicerad.  Ett huvudsakligt ramverk för redovisningen 

utgörs av lagstiftningen i form av aktiebolags-, årsredovisnings- och bokföringslagen. I tillägg 

till dessa ska man följa redovisningsrekommendationer vilka i Sverige utformas av flera 

organ; Bokföringsnämnden, Redovisningsrådet, Näringslivets börskommitté och Sveriges 

Finansanalytikers förening. På internationell nivå är det tre betydande organ som ligger till 

grund för redovisningen; International Accounting Standards Board (IAS), vars 

rekommendationer ligger till grund för redovisningsrådets arbete, Financial Accounting 

Standard Board och Securities and Exchange Commission. Ett problem enligt Gröjer kan vara 

att i praktiken tillämpa och följa alla dessa regler och ramverk utan överträdelser32.  

 

En hypotes är att de flesta organisationer lämnar en någorlunda rättvisande bild av den 

ekonomiska ställningen och resultatet. En annan hypotes är att företag försöker jämna ut 

resultatet över åren. Företag med en stark ekonomi kan frestas att redovisa en något svagare 

bild för att ha något att falla tillbaks på om resultatet försämras. På samma sätt kan företag 

med en svag ekonomi försöka försköna bilden.33 

 

                                                 
30 Gröjer, 2002 Grundläggande redovisningsteori Studentlitteratur Lund s.153-154 
31 Gröjer, 2002 Grundläggande redovisningsteori Studentlitteratur Lund s.154 
32 Gröjer, 2002 Grundläggande redovisningsteori Studentlitteratur Lund s.154 
33 Gröjer, 2002 Grundläggande redovisningsteori Studentlitteratur Lund s.155-156 
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Vad gäller praxis för redovisningen finns det många olika redovisningssätt och modeller och 

hittills har man lämnat väldigt lite intresse och engagemang i hur man ska värdera och 

klassificera immateriella tillgångar. För att företagsägarna och andra intressenter ska kunna 

göra en rimlig bedömning av företagsinvesteringen och vad som ligger bakom företagens 

resultat och värden, är det viktigt att kunna veta och följa hur redovisningen har gått till 34.  

 

I Jan-Erik Gröjers bok Grundläggande redovisningsteori ges argument för och emot 

omfattande regleringar för redovisning.35 Argumenten för är: 

• Undvika marknadsmisslyckanden, dvs. företag som lurar kapitalmarknaden 

• Det ska råda informationssymmetri, dvs. både små och stora investerare ska få samma 

information samtidigt 

• Möjliggöra jämförbarhet mellan organisationer 

 

Argumenten mot en omfattande reglering är: 

• Marknaden löser problemet själv 

• Regleringen kommer för sent 

• Reglerande organ måste reglera för att motivera sin existens 

 

Gröjer skriver att det kanske starkaste argumentet mot reglering är det förstnämnda. ”Det 

bygger på tanken att informationen reducerar risk, och lägre risk medför lägre kapitalkostnad 

både för eget och lånat kapital. Således kommer företag att rapportera mer information så 

länge som marginalintäkten (lägre kapitalkostnad) överstiger kostnaderna för att redovisa och 

rapportera. Det är ett ekonomiskt teoretiskt starkt argument, men frågan är om 

kapitalmarknaden har råd med ens några få marknadsmisslyckanden (om nu reglering kan 

hindra det).”36 

                                                 
34 Gröjer, Accounting, Organisation and Society 26 (2001) s. 695-713 
35 Gröjer, 2002 Grundläggande redovisningsteori Studentlitteratur Lund s.157 
36 Gröjer, 2002 Grundläggande redovisningsteori Studentlitteratur Lund s.157-158 
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3.3 Definition av varumärke 

Enligt Patent och registreringsverket är ”ett varumärke ett kännetecken som du använder för 

att skilja dina varor eller tjänster från andras eller för att framhäva den egna varan eller 

tjänsten”. Varumärket kan med andra ord ses som en symbol för det samlade engagemanget 

och värderingarna som hänförs en viss produkt eller tjänst. Ett varumärke kan bestå av alla 

bokstäver, siffror och figurer och även dess förpackning kan fungera som ett varumärke. Även 

ljudsekvenser och melodier kan registreras och fungera som varumärken.37  

 

Jan Treffner och David Gajland anser att Patent och registreringsverket är ensamma om denna 

definition och hänvisar till sin bok ”Varumärket som värdeskapare” där de betonar vikten av 

att göra en distinktion mellan begreppen varumärke och företagsidentitet. ”Ett varumärke 

förmedlar ett budskap för en produkt eller en viss tjänst och har framförallt påverkan på en 

slutkonsuments beteende i en köpsituation” och ”En företagsidentitet förmedlar ett budskap 

mellan säljare och köpare i andra köpsituationer”, exempelvis ofta i relation mellan 

arbetsgivare och arbetstagare. Treffner och Gajland menar också att från dessa begrepp måste 

vi skilja begreppet kännetecken, vilket används för att vi skall kunna identifiera varumärket.38 

Till skillnad från varumärken och företagsidentiteter som är mer abstrakta kan man registrera 

ett kännetecken. Kännetecknet är ingen bärare av något budskap i sig, men det kan om det är 

särskiljande och ger samma associationer som varumärket vill förmedla, stärka budskapet i 

varumärket och företagsidentiteten. På så vis kan flera kännetecken vara kopplade till samma 

varumärke/företagsidentitet.39 Man brukar ofta prata om starka eller svaga 

varumärken/företagsidentiteter och bra eller dåliga kännetecken. 

 

3.4 Problem med definiering och kriterier för immateriella tillgångar 

Varje indelning och definiering bygger enligt Gröjer på idéer av hur världen bör se ut.40 

Värderingsregler förändras eftersom idéer, kultur och teknologin är under ständig förändring. 

När vi upptäcker en ny teknologi förändras de existerande kriterierna och indelningarna. 

                                                 
37 Patent och registreringsverket PRV 
38 Treffner,  J. & Gajland, D. (2001) Varumärket som värdeskapare s. 25-27 
39 Gröjer, Accounting, Organisation and Society 26 (2001) s. 695-713 
40 Gröjer, Accounting, Organisation and Society 26 (2001) s. 695-713 
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Frågan är om det är förändringarna i IT utvecklingen som nu påverkat vårt sätt att värdera och 

ta med immateriella tillgångar eller om det är vår syn på organisationer och organisering som 

förändrats? Vad en definiering av immateriella tillgångar gör är att skapa något baserat på 

tolkningar. Det finns ingen logisk konstruktion, bara regler att följa, och att definiera en 

immateriell tillgång är mer en skapande process som påverkas och beror på värderaren. 

Värderarens erfarenheter och kunskaper kan således påverka resultatet av vad som får 

definieras som en immateriell tillgång eller inte. Vidare så kan syftet och perspektivet med 

värderingen påverka samt ur vilka intressenters synpunkter man utför värderingen. 

 

3.5 Internationalisering och Redovisning enligt IFRS 3 

Sedan 1 januari, 2005 gäller att börsnoterade företag ska redovisa i enlighet med IFRS och när 

det gäller företagsförvärv och hanteringen av varumärken är det IFRS 3 man ska följa. 

Reglerna gäller för de förvärv som gjorts sedan 31 mars, 2004.41 

 

Internationalisering som skett beror på att man vill att redovisningen ska bli mer jämförbar 

mellan EU-länderna och avsikten med standarden i IFRS 3 är att ange hur den finansiella 

rapporteringen ska utformas när företag genomför olika företagsförvärv. Syftet med dessa nya 

regler är också att ge externa intressenter mer information och en större inblick i företagen. 

De nya reglerna ska ge en mer rättvisande bild och på så sätt får intressenterna bättre 

information om vad företagens immateriella tillgångar besår av 42.  

 

IFRS 3 ska tillämpas vid företagsförvärv och samtliga förvärv ska redovisas enligt 

förvärvsmetoden. Det innebär att det förvärvande företaget ska identifiera och värdera alla de 

tillgångar, skulder och ansvarsförbindelser som förvärvas. För att dessa ska få ingå i 

förvärvsanalysen måste de dock uppfylla vissa kriterier. En tillgång ska vara under företagets 

kontroll, förväntas ge framtida vinster samt att dess verkliga värde måste kunna mätas på ett 

tillförlitligt sätt. En skuld ska på något sätt förväntas medföra ett utflöde av resurser.  Förvärv 

som redovisas för första gången ska tas upp till anskaffningsvärde och med detta menas det 

                                                 
41 Ernst & Young Technical Department – Guide till IFRS 3 Företagsförvärv Upplaga juni 2004 
42 IFRS 3 p.1 
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verkliga värdet vid förvärvstidpunkten och detta ska utgöras av samtliga kostnader för 

förvärvet, det vill säga även kostnader för revisorer, värderingsmän och andra som anlitats för 

att möjliggöra förvärvet 43.  

 

IFRS 3 säger att man vid företagsförvärv ska redovisa immateriella tillgångar skilt från 

goodwill om tillgången uppfyller definitionen av en immateriell tillgång enligt reglerna i IAS 

38.44 Detta gäller bland annat för varumärken vilket vi behandlar i avsnittet om IAS 38. I och 

med de nya reglerna har även reglerna för förvärvad goodwill ändrats något. Enligt 

huvudregeln redovisas en immateriell tillgång till ackumulerat anskaffningsvärde minskat 

med ackumulerade av- och nedskrivningar. Men enligt en alternativ regel kan de immateriella 

tillgångarna tas upp till ett omvärderat värde som överensstämmer med verkligt värde. 

Omvärderingar skall ske regelbundet.45 Detta gäller även för immateriella tillgångar som man 

särskiljt från goodwill med undantag om företaget bedömer att tillgången har en viss 

livslängd. Om det finns negativ goodwill skall denna omgående redovisas som en intäkt.46 

 

3.6 Redovisning av immateriella tillgångar enligt IAS 38 

Vid rörelseförvärv kräver IFRS 3 att noterade bolag ska försöka särskilja immateriella 

tillgångar från goodwill. Men för att man kunna redovisa en immateriell tillgång i 

balansräkningen krävs att tillgången dels definieras som en immateriell tillgång, dels 

uppfyller ett antal kriterier. För detta ska man följa standarden IAS 38. IAS 38 ger även 

förslag och synpunkter på hur man ska beräkna värdet på dessa immateriella tillgångar.47 

 

En immateriell tillgång måste vara identifierbar med vilket menas att den är avskiljbar från 

företaget och kan säljas, hyras ut eller överlåtas eller att tillgången uppkommer ur juridiska 

rättigheter, till exempel varumärken. Ett annat kriterium för att kunna definieras som en 

immateriell tillgång är att företaget har kontroll över tillgången och kan säkerställa att 

                                                 
43 IFRS 3 p. 24-37 
44 IFRS 3 p.45 
45 IAS/IFRS 2005 En jämförelse mellan IAS och RR rekommendationer  
46 Thomasson 2007, Extern redovisning & Finansiell analys.  Liber s. 172 & 179 
47 IAS 38 p. 18 
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framtida ekonomiska fördelar går till företaget och inte till andra. Slutligen så ska de framtida 

ekonomiska fördelarna kunna hänföras till tillgången och att dessa fördelar troligen kommer 

att tillfalla företaget. Tillgångens anskaffningsvärde måste även kunna beräknas på ett 

tillförlitligt sätt 48.  

 

Bedömningen av förväntade framtida ekonomiska fördelar görs utifrån rimliga antaganden 

som främst bygger på företagsledningens bedömning av de ekonomiska förhållandena under 

tillgångens nyttjandeperiod. Bedömningen görs utifrån den information som finns tillgänglig 

vid första redovisningstillfället och stor vikt måste läggas vid extern information.49 

 

Efter att man har kommit fram till att en immateriell tillgång har rätt att tas upp och redovisas 

i balansräkningen ska dess anskaffningsvärde beräknas på ett tillförlitligt sätt. Enligt IAS 38 

kan detta värde beräknas på olika sätt beroende på vilken typ av förvärv det är frågan om.50 

För att en immateriell tillgång skall få aktiveras i balansräkningen måste den även ha 

uppkommit till följd av en transaktion eller händelse.51   

 

3.6.1 Internt upparbetade immateriella tillgångar 

Kraven för att få redovisa/aktivera immateriella tillgångar i balansräkningen medför att internt 

upparbetade immateriella tillgångar så som varumärken inte uppfyller de enligt IAS 38 

uppställda kraven och får därmed inte redovisas/aktiveras i balansräkningen som en tillgång. 

Värdering av de immateriella tillgångarna uppkommer endast vid företagsförvärv eller genom 

att man av andra anledningar har behov att värdera exempelvis företagets varumärke.52  

 

                                                 
48 IAS 38 p.12 
49 IAS 38 p.18-23 
50 IAS 38 p.34 
51 IAS 38 p. 63-64 
52 Ernst & Young Technical Department – Guide till IFRS 3 Företagsförvärv Upplaga juni 2004 
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3.6.2 Nyttjandeperiod för immateriella tillgångar 

När man skall redovisa immateriella tillgångar måste man också ta hänsyn till dess 

nyttjandeperiod vilken kan vara begränsad eller obegränsad. Om man anser att 

nyttjandeperioden är begränsad skall man sedan välja att göra avskrivningar systematiskt över 

nyttjandeperiodens längd. Det presumeras att nyttjandeperioden endast i undantagsfall 

överstiger 20 år. Vid beräkning av avskrivningsbeloppet utgår man ifrån att restvärdet uppgår 

till noll.53 Bara för att man väljer en obegränsad nyttjandeperiod innebär inte det att tillgången 

är oändlig utan att man har förutsättningar och fortsatt avsikt att uppnå denna nivå. 54  

 

En immateriell tillgång med obegränsad nyttjandeperiod skall i enlighet med införandet av 

IFRS testas årligen genom ett nedskrivningstest, ”Impairment test”. Detta test används för att 

avgöra hur vida det tidigare redovisade värdet består eller inte. Blir det fråga om nedskrivning 

kommer det även att påverka företagets resultaträkning med motsvarande summa. 

Nedskrivningsbehovet prövas genom att man jämför det redovisade värdet med dess 

återvinningsvärde, vilket innebär att det högsta av försäljningsvärdet och nuvärdet av 

förväntade framtida kassaflöden skall jämföras med det redovisade värdet 55. 

 

Värdet av de immateriella tillgångarna kan inte skrivas upp utan endast ned. Detta skall 

prövas vid varje bokslut om det finns tecken som tyder på en värde nedgång för den 

redovisade immateriella tillgången. Oberoende av nedskrivningsbehov skall information och 

upplysningar lämnas om vilka antaganden som tagits vid bedömningen 56. 

 

3.7 Anskaffning och beräkning av värdet av immateriella tillgångar 

Enligt IFRS 3 är anskaffningsvärdet lika med det verkliga värdet vid förvärvstidpunkten. 

Detta värde återspeglar marknadsförväntningar om sannolikheten att tillgångens framtida 

                                                 
53 IAS/IFRS 2005 En jämförelse mellan IAS och RR rekommendationer p. 117 
54 IAS 38 p. 91 
55 Hhttp://www.aktiespararna.se/artiklar/Reportage/Missbruk-av-goodwill--en-fraga-for-revisorerna/H   
56 IAS 38 p 107 
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förväntade ekonomiska fördelar kommer att tillfalla företaget.57 Förvärvaren ska i och med 

ovanstående och IFRS 3 redovisa en immateriell tillgång skiljt från goodwill om tillgångens 

verkliga värde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Detta gäller oberoende av om tillgången 

redovisats i det förvärvade företaget eller inte.58 

 

Efter det första redovisningstillfället måste ett företag välja redovisningsprincip vid 

värderingen av de immateriella tillgångarna. De metoder som kan väljas är 

anskaffningsmetoden eller omvärderingsmetoden.59  

 

Anskaffningsmetoden innebär att den immateriella tillgången tas upp till anskaffningsvärdet 

efter avdrag för eventuella ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. 

Omvärderingsmetoden innebär att man ska omvärdera den immateriella tillgången till ett nytt 

belopp, vilket är det verkliga värdet vid omvärderingstillfället med avdrag för eventuella 

ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Det verkliga värdet ska man fastställa utifrån 

en marknadsansats, kassaflödesansats eller kostnadsansats60. 

 

3.8 Värderingsmetoder för varumärken 

Det finns många olika sätt att värdera immateriella tillgångar men eftersom vi inriktar oss på 

den immateriella tillgången varumärken väljer vi att endast redogöra för de metoder som är 

mest tillämpade.61 Vidare styr syftet med värderingen vilken metod som är mest lämplig och 

metoderna som används idag syftar till att uppskatta ett varumärkes marknadsvärde.  

 

Värdet kopplas samman mellan varumärket, konsumenten och omständigheterna kring dessa. 

Priset som konsumenter är beredd att betala för en produkt av ett visst märke beror på de 

omständigheter som konsumenten befinner sig i. Om omständigheterna påverkar priset hur 

                                                 
57 IAS 38 p. 33 
58 IAS 38 p.34 
59 IAS 38 p.72k 
60 IAS/IFRS 2005 En jämförelse mellan IAS och RR rekommendationer  
61 Ernst & Young Technical Department – Guide till IFRS 3 Företagsförvärv Upplaga juni 2004 
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kan man då avgöra hur mycket varumärket är värt? För att försöka mäta dessa värden finns 

det tre standardmetoder att utgå ifrån. Det är marknadsmetoden, kassaflödesmetoden samt 

kostnadsmetoden. När man väljer värderingsmetod skall man om möjligt använda ett 

marknadsperspektiv och utifrån det granska priset på jämförbara objekt. Om det inte är 

möjligt att göra en marknadsvärdering får man istället försöka utifrån en kassaflödesansats 

eller genom intäktsmetoden som den också kallas. Relief from royalty är en form av 

intäktsmetod. En annan värderingsmetod är kostnadsmetoden vilket kort sagt tar reda på vad 

det skulle kosta att bygga upp ett nytt varumärke 62.  

                                                                     Bild: Egen variant av Ernst & Young 
 

Innan en varumärkesvärdering genomförs måste man först konstatera att det finns intäkter 

som direkt kan härledas till varumärket och vid värderingen måste man även ta hänsyn till 

rimligheten. Värderingen bör stämma överens med övriga tillgångar och företagets värde. 

Uppskattad royalty bör vara rimlig i förhållande till företagets resultat och att 

avkastningskravet på tillgången bör vara likartad övriga tillgångars avkastning samt företaget 

i stort63.   

 

3.8.1 Marknadsmetoden (Marknadsansats)  

Den marknadsbaserade metoden syftar till det värde som man skulle kunna få för varumärket 

vid en försäljning på en öppen marknad. Denna metod säga ge den mest tillförlitliga 

                                                 
62 Ernst & Young Technical Department – Guide till IFRS 3 Företagsförvärv Upplaga juni 2004 
63 Ernst & Young Technical Department – Guide till IFRS 3 Företagsförvärv Upplaga juni 2004 
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uppskattningen för verkligt värde eftersom den bygger på noterade priser på en aktiv 

marknad.64 Med en aktiv marknad menas att: 

• Handeln avser likvärdiga objekt 

• Det finns vanligen intresserade köpare och säljare 

• Allmän tillgänglig prisinformation 

Problemet är att det är sällsynt med en aktiv marknad för immateriella tillgångar eftersom det 

till exempel inte kan finnas en aktiv marknad för varumärken då varje varumärke är unikt i sig 

och möjligheter att göra jämförbara värderingar är näst intill obefintliga. Denna metod lämpar 

sig mer för värdering av fysiska tillgångar som fordon och byggnader. Man kan också under 

denna metod använda sig av relevant historisk data som kan ge ett rättvisande värde 65.  

 

3.8.2 Intäktsmetoden / Fundamentalmetoden / DCF (Kassaflödesansats) 

Intäktsmetoden bygger på att företagen måste beräkna varumärkets ekonomiska värde för att 

kunna fastställa varumärkets värde.66 Det ekonomiska värdet fås genom en 

kassaflödesvärdering där företagens framtida värde uppskattas genom att summera alla 

kommande kassaflöden och diskontera dem med företagets kapitalkostnad till ett nutida 

värde. För att ett tillförlitligt värde skall kunna beräknas måste man ta hänsyn till hur man 

uppskattar sina kassaflöden och vilka risker som finns och beroende på riskerna justeras de 

framtida kassaflödena med ett riskavvägt avkastningskrav. För att ett varumärke ska få ett 

värde måste det generera en viss intäkt, antingen genom att varumärket bidrar till ökad volym 

eller att det bidrar till att användandet av ett högre pris. För att kunna beräkna värdet på 

varumärket måste det merkassaflöde som genereras av varumärket, antingen via den ökade 

volymen eller genom det högre priset, analyseras och fastställas. Svårigheten med metoden är 

att fastställa vilket merkassaflöde som faktiskt generas av varumärket och på grund av detta 

anser Treffner att kassaflödesmetoden är teoretiskt oantastbar. En kassaflödesvärdering är bäst 

                                                 
64 IAS 38 p.8 
65 Frisk, J. (2001), INFO nr 6, ”Tre sätt att värdera ditt varumärke” s.22-23 
66 Frisk, J. (2001), INFO nr 6, ”Tre sätt att värdera ditt varumärke” s.22-23 
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lämpad när företagens framtida kassaflöden är positiva och kan uppskattas med relativt stor 

säkerhet. 67 

 

3.8.2.1 Relief from royalty 

Detta är en värderingsform som främst hänförs till intäktsmetoden men även en del till 

marknadsmetoden. Relief of Royaltymetoden innebär att man utgår från vilken royalty som 

skulle behöva betalas för att använda ett varumärke, (kännetecken o koncept), om man inte 

ägde detta själv.  Genom att studera licensavgifter som avtalats mellan oberoende parter, får 

man fram en marknadsmässig licensavgift och applicerar denna på framtida förväntade 

omsättningar.  Dessa framtida royaltybetalningar som man undviker genom att äga 

varumärket själv, skulle då utgöra värdet av varumärket. De nettointäkter som varumärket 

antas skapa under den valda perioden diskonteras med företagets kapitalkostnad och 

uppskattas sedan till ett aktuellt marknadsvärde.68 Ett problem med metoden anses vara att det 

är svårt att bestämma en rättvisande diskonteringsränta som återspeglar kapitalkostnaden och 

de framtida riskerna samt att göra en korrekt framtida prognos. Metoden lider också av 

svagheten att den tenderar att underskatta värdet för den som har full äganderätt till 

varumärket. 69 

 

3.8.3 Kostnadsmetoden (Kostnadsansats) 

Här undersöks vad det skulle kosta att bygga upp ett nytt varumärke, detta kan göras med 

hjälp av två olika metoder, anskaffningsmetoden eller återanskaffningsmetoden.70  

 

Anskaffningsmetoden innebär att man undersöker man vad det har inneburit för kostnad att 

utveckla och ta fram varumärket i det skick det är idag. Här används historisk data som 

varken tar hänsyn till inflation andra aspekter som skulle vara annorlunda i dagens situation, 

                                                 
67 Treffner,  J. & Gajland, D. (2001) Varumärket som värdeskapare  
68 Ernst & Young Technical Department – Guide till IFRS 3 Företagsförvärv Upplaga juni 2004 
69 Treffner,  J. & Gajland, D. (2001) Varumärket som värdeskapare  
70 http://news.deloitte.se/seminarie/transferpricing/mtrl/2_Vardering.pdf 
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historiska marknadsförings- och utvecklingskostnader kanske inte innebär samma kostnad nu 

som för tio år sedan 71.  

 

Anskaffningsmetoden brister ofta i två avseenden, dels är det svårt att fastställa kostnaden för 

varumärken som befunnit sig på marknaden under lång tid, (t ex Coca-Cola, Kodak m fl.), 

dels faller logiken också på grund av att alla investeringar inte genererar den förväntade 

riskavvägda avkastningen, vilket anskaffningsmetoden ofta implicerar. 72   

 

En mer användbar och lättarbetad metod är återanskaffningsmetoden där man istället ser till 

vad det skulle kosta att idag återanskaffa varumärket till dess nuvarande skick. Här slipper 

man problemet med att hitta historisk data och kan istället använda sig av aktuella kostnader 

vilka förhoppningsvis ger en mer rättvisande bild.  

 

Svårigheten med återanskaffningsmetoden är att det är svårt att bedöma hur många kampanjer 

som behövs för att återskapa ett varumärke. Däremot har metoden sin användning då det 

gäller strategival som exempelvis om man skall etablera ett nytt varumärke på en marknad 

eller förvärva ett redan existerande73.  

 

Denna metod är den som mest samverkar med de internationella redovisningsstandarderna för 

värdering av tillgångar. Däremot anser varumärkesvärderare att problemen med att använda 

dessa kostnadsbaserade metoder är att de inte alltid ger en så rättvisande bild då ingen hänsyn 

tas till hur företagets framtid och marknad ser ut eller vad de investeringar som hänförts 

varumärket kommer att ge för framtida konsekvenser. En kostnad inte är det samma som ett 

värde. Gajland och Treffner skriver i sin artikel att kostnadsmetoden är en metod som ofta kan 

användas för vilande varumärken, men inte för varumärken som är aktiva då värdet ökar mer 

än insatsen i marknadsföring.74 

 

                                                 
71 Treffner, J & Gajland, D (2000), Balans nr 4 
72 Treffner,  J. & Gajland, D. (2001) Varumärket som värdeskapare  
73 Treffner,  J. & Gajland, D. (2001) Varumärket som värdeskapare  
74 Treffner, J & Gajland, D (2000), Balans nr 4 
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3.9 SIS standard för värdering av varumärken, SIS/TK 50975 

Den internationella standardiseringsorganisationen SIS har nu påbörjat ett arbete att ta fram 

en standard för värdering av varumärken. På hemsidan anges att ”vi i Sverige deltar aktivt 

genom att SIS som är ett centrum för arbete med standarder har skapat en kommitté med 

framgångsrika företrädare och experter inom området för att sprida vår kunskap och tillvarata 

våra svenska intressen i det internationella standardiseringsarbetet”.  

 

Målgruppen är alla enskilda och organisationer som arbetar med eller påverkas av 

varumärkens värdering, SIS exempel på intressenter är bland annat företagsledningar, 

marknadsanalytiker, investerare, revisorer, jurister och aktieägare.  

 

Syftet är inte att skapa ”en enda metod” utan att skapa ett relevant ramverk för den monetära 

värderingen, man skall istället beskriva förutsättningar och förhållningssätt som är 

nödvändiga för en relevant värdering och presentation. 

 

3.10 Sammanfattning 

Vi valde att inleda med en beskrivning om hur samhället påverkar redovisningen och vad som 

styr redovisningens utveckling. Eftersom vi enligt Gröjer har ett grundläggande behov av att 

skapa ordning för att kunna tyda och tolka blir det naturligt att större fokus läggs på 

immateriella tillgångar då de utgör en allt större del av företagens totala tillgångar.  

Det finns flera regler och ramverk som styr hur varumärken skall redovisas men vad gäller 

praxis för redovisningen finns det många olika redovisningssätt och modeller och hittills har 

väldigt lite intresse lämnats i hur man ska värdera och klassificera immateriella tillgångar. 

Inom ramen för dessa finns det ett flertal olika metoder som kan användas i praktiken och 

beroende på hur varumärket definieras, vilket syfte och ur vilka intressenters perspektiv 

värderingen utför använder man sig av olika metoder som beskrivits ovan. Ett grundläggande 

problem med varumärkesvärderingen är att varumärken i sig är av en så abstrakt natur att 

värderingen alltid kommer att påverkas av värderaren och att det på så sätt inte kan finnas 

                                                 
75 Hwww.sis.se 
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någon logisk konstruktion, bara regler att följa, och att definiera en immateriell tillgång såsom 

varumärken är mer en skapande process som påverkas och beror på värderaren.  
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4. Empiri 

I det här kapitlet börjar vi med att presentera de personer vi intervjuat. Vi redogör sedan för 

informationen som framkommit och vi har valt att redovisa vår empiri genom att 

sammanställa de olika svar vi fått under respektive fråga och bara ta med det som vi anser 

relevant för vårt syfte med studien, detta för att informationen ska bli mer överskådlig. Den 

information vi fått genom återkopplingarna med våra respondenter har vi även tagit upp 

under respektive fråga. 

4.1 Intervjupersoner 

De intervjuade personerna är följande:  

• Jan Treffner - Speciallist på värdering av immateriella tillgångar på Örlings 

PricewaterhouseCoopers Sverige 

• Henning Törner - Projektledare på SIS/TK 509 

• Karin Nordborg - Varumärkeskonsult på Essen International AB 

• Björn Gustafsson - Specialist på värdering av immateriella tillgångar på Ernst & 

Young Sverige  

• Daniel Steinholtz - Driver tillsammans med Ola Löhman CSR Stockholm sedan 2002, 

även författare till boken ”Det ansvarsfulla företaget” 2003. 

• Per-Olov Hansen - Auktoriserad revisor på KPMG i Västerås 

• Robert Nordahl - Corporate Finance-konsult på Lindebergs Grant Thornton 

 

4.2 Sammanställning av intervjufrågor 

1. Vad anser ni om dagens metoder och tillvägagångssätt för varumärkesvärdering. 

Vad är för och nackdelarna, vilken metod används mest konsekvent och varför? 

 

Svaren vi har fått på denna fråga har vi främst använt för att komplettera och befästa vårt 

teoriavsnitt. Genom svaren från våra respondenter har vi fått uppfattningen att samtliga menar 

att ”Relief from Royalty” är den mest använda metoden och detta framförallt på grund utav 

enkelhet. Per-Olov Hansen påpekar också i sin roll som revisor att värdering av 

varumärken/immateriella tillgångar alltid handlar om någon form av kassaflödesmodeller, 
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såsom till exempel Relief from Royalty, då dessa i princip är det enda möjliga sättet att 

värdera immateriella tillgångar på grund av deras abstrakta karaktär. De två huvudsakliga 

svårigheterna handlar om att bedöma det framtida kassaflödet samt att bestämma ett lämpligt 

avkastningskrav. Per-Olov Hansen är noga med att poängtera att i alla värderingar som 

bygger på framtiden uppstår alltid problemet med att göra en korrekt framtida prognos.   

 

Viktig är Karin Nordborg synpunkt om att det finns många olika metoder för 

varumärkesvärdering och de flesta görs ur ett strikt företagsekonomiskt perspektiv. Detta 

medför problemet att det inte finns någon värdering som beaktar ett varumärkes samtliga 

aspekter; ekonomiskt, juridiskt och ”beteendevetenskapligt”.  

 

 

2. Hur är trovärdigheten och tillförlitligheten i dagens värderingsmetoder och vad 

anser ni är en rättvisande bild? 

 

Jan Treffner: ”Trovärdigheten ligger givetvis i betraktarens ögon och tillförlitligheten beror på 

vilken analys man gör av varumärkets karaktäristiska aspekt. Slutprodukten av en värdering, 

alltså ett beräknat värde, blir aldrig bättre än kvalitén på det som stoppas in i räknesumman.” 

Treffner pekar på att det idag saknas tillräckligt bra analyser som ligger till grund för 

beräkningarna av varumärkesvärdering och en stor del av värderingarna bygger på erfarenhet 

från marknaden. Problemet med marknaden är att den inte är tillförlitlig då den ständigt 

förändras och påverkas av sin omgivning. 

 

Karin Nordborg menar att för att ha någon nytta av en värdering måste man se till vad den 

egentligen har mätt och hur varumärket är definierat. Tillförlitligheten måste bestämmas 

utifrån detta. Värdet av ett varumärke för en tjänst eller för ett helt företags samlade utbud 

(tänk t ex serviceföretag som ett revisionsföretag eller bank) är närmast omöjligt att isolera 

och det blir på så sätt svårt att veta vad det egentligen är man värderat. 

 

Henning Törner påpekar att många företag säger sig vara frustrerade över att resultaten blir 

olika beroende på vem som utfört värderingen. Detta är ett problem som är svårt att komma 

ifrån då värderingen alltid påverkas av värderarens kunskaper och erfarenheter. Per-Olov 

Hansen anser att man gör det så bra som möjligt utifrån de prognoser som finns att tillgå.  
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Robert Nordahl anser ur sitt perspektiv att dagens värderingar är tillräckligt trovärdiga och 

tillförlitliga men att man måste försöka skapa en större acceptans för varumärkesvärdering. 

Han säger som deltagandet i SIS kommitté att ”varumärkesvärdering är historiskt sett en svart 

låda som vi vill avmystifiera”.   

 

3. Hur har ändringarna i IFRS/IAS 2005 påverkat aktiveringen och värderingen av 

varumärken?  

 

Jan Treffner menar att det inte påverkat på annat sätt än att vid förvärv av andra företag eller 

rörelser allokerar en del av köpeskillingen, enligt en rekommenderad metod, till de tillgångar 

man har förvärvat, varav varumärken kan vara en.  

 

Björn Gustafsson tycker att ändringarna i IFRS/IAS har lett till att värderingen av varumärken 

har ökat avsevärt i omfattning, särskilt i producentvarubranscher där varumärken sällan 

aktiverats tidigare. 

 

Per-Olov Hansen säger att kraven på dokumentering har ökat avsevärt och att man alltid 

måste kunna påvisa vad som ligger bakom en värdering. Ändringarna i och med IFRS har 

medfört större nytta för intressenterna då arbetet blivit mer konsekvent och metodiskt. På så 

sätt har intressenterna lite lättare att förstå vad som ligger bakom värderingen. 

 

Robert Nordahl menar att övergången till IFRS har medfört ändringar i ”rätt riktning” och det 

är mer rättvisande att använda verkliga värden än att använda sig mer av historiska värden 

som man tidigare gjort.  

 

 

4. Vi anser att företagens verksamhetsområde/bransch har betydelse vid 

varumärkesvärdering, hur anser ni att man ska ta hänsyn till detta? 

 

Jan Treffner: ”Branschen har betydelse för hur stor del av kassaflödet som kan anses vara 

skapat av varumärket generellt. Varumärket svarar t ex för större betydelse för det totala 
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kassaflödet i kosmetikabranschen än vad det t ex gör inom avfallshanteringen. Däremot är det 

inte så att det inom en bransch svarar för lika stor del av kassaflödet för alla företag. Varje 

varumärke måste därför bli föremål för en unik analys för att man skall kunna värdera det.” 

 

Karin Nordborg håller med Treffner om att ett varumärkes värde beror på en mängd olika 

faktorer och att verksamhetsområdet är en av dessa. För att kunna göra en korrekt bedömning 

ur ett juridiskt perspektiv är det t ex nödvändigt att analysera varumärket mot bakgrund av 

konkurrenternas märken. ”Ett bra varumärke är naturligtvis viktigare på vissa marknader än 

andra, ju mognare marknad desto viktigare. På en marknad med få konkurrenter kan kunden 

hitta produkten eller tjänsten enbart på behov.  Detsamma gäller marknader där efterfrågan är 

större än utbudet (hur vanligt är det att rörmokare behöver lägga krut på branding?).” 

 

Henning Törner anser att varumärkesvärderingen bör anpassa sig, lyfta in och ta bort aspekter 

beroende på förutsättningar för respektive organisation. Exempelvis kan politiker vara enormt 

viktiga intressenter för företag som Vattenfall samtidigt som konsumentbeteende/uppfattning 

är ointressant för företag som handlar mot en börs, exempelvis elbörsen.  

 

Per-Olov Hansen anser att man självklart skall ta hänsyn till olika branscher då 

omloppstiderna för dessa skiljer sig markant. Men att använda sig av exempelvis bestämda 

diskonteringsräntor utifrån branscher tror han inte skulle fungera på grund av att många andra 

variabler som spelar in och att företag inom samma bransch därför inte automatiskt kan 

värderas på lika sätt. 

 

 

5. En immateriell tillgång är ickekonkret och svårdefinierad, - ett värde för mig 

kanske är helt annorlunda för dig. Exempelvis företagsförvärv p.g.a. synergieffekter 

osv. Vad är dina/era tankar och hur kan detta påverka värderingen? 

 

Jan Treffner: ”Att värdet kan vara olika för olika personer är inte något unikt för immateriella 

tillgångar utan gäller flertalet värderingsobjekt. Av denna anledning är det viktigt att veta för 

vilket ändamål och med vilka utgångspunkter man gör en värdering.”  
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Henning Törner håller med om detta och säger att olika syften med en värdering och olika 

uppdragsgivare ofta resulterar i olika resultat av värderingen. Han menar att då är det viktigt 

att alla inblandade tydligt kan ta del och utläsa vilka kriterier som ligger bakom resultatet. 

Detta är huvudsyftet bakom det pågående standardiseringsarbetet för varumärken.  

 

Per-Olov Hansen: ”Så länge det handlar om framtida subjektiva bedömningar så kommer man 

alltid få olika resultat beroende på vem som gör värderingen. Detta gäller även om det skulle 

finnas en standardiserad metod, dock kan en gemensam standard kan bidra till att 

variationerna minskar och att man lättare kan förstå hur värderaren gjort sina bedömningar.” 

 

Karin Nordborg tror att så länge det inte finns en fungerande marknad för köp och sälj av 

varumärken som en isolerad tillgång kommer det inte heller finnas någon likartad syn på hur 

varumärken ska värderas. Detta kan jämföras med aktier. Där vet man vad som värderas och 

de har ett marknadsvärde men det finns ändå alltid olika åsikter om huruvida värdet är rätt 

eller inte. Det som är rätt värde för en köpare av ett varumärke är ofta inte rätt för en annan 

köpare och det är svårt att komma ifrån. ”Nyttan av att kunna ha en gemensam 

värderingsmetod för varumärken där alla vet hur den fungerar skulle kanske inte vara så 

mycket för att få fram en marknad för köp och sälj, utan mer för att företagen kunde mäta hur 

olika saker påverkar varumärket positivt eller negativt.” Karin Nordborg anser att detta skulle 

öka statusen på varumärkeshanteringen inom företagen vilket hon tycker är ett generellt 

behov. 

 

 

6. Vi strävar alla mot ökad internationalisering med en jämförbar redovisning världen 

över. Vad anser du/ni om att använda en och samma standard/metod för all 

varumärkesvärdering. Är detta möjligt och skulle den i så fall kunna passa både de 

kontinentala och anglosaxiska redovisningstraditionerna? 

 

Jan Treffner säger att detta är möjligt och att man har börjat arbeta med ett internationellt 

projekt för att få fram en internationell standard för varumärken. Arbetet sker inom SIS där en 

arbetsgrupp, med Treffner som ordförande, för fram svenska intressenters synpunkter och 

krav. 
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Henning Törner påpekar att det är viktigt att inte blanda ihop standard och metod. Standarder 

kan reglera så mycket mer än tillvägagångssätt och kan även inkludera flera lämpliga 

tillvägagångssätt. Till exempel terminologi, hur resultatet presenteras och etiska aspekter. 

Standardiseringen av värdering av varumärken bör syfta till att harmonisera med 

redovisningsregler men där kan även behandlas metoder att använda då syftet med en 

värdering är att få en snabb, intern uppskattning etcetera . 

 

 

7. Värderingens kostnad i förhållande till nytta, hur skall man bedöma om det är 

lönsamt att göra en ”korrekt” värdering? 

 

Jan Treffner menar att det finns ett tydligt samband och att precisionen ställs i relation till 

varumärkets potentiella värde. ”Har vi ett företag som omsätter MSEK 10, som vill ha sitt 

varumärke värderat, kan vi direkt säga att varumärket inte kan vara värt hur mycket som helst. 

Därmed är det kanske inte är värt att lägga ner MSEK 0,5 för att få en så korrekt värdering 

som möjligt utan det kanske räcker med att lägga ner tiondelen för att få ett rimligt härad 

inom vilket värdet sannolikt befinner sig.” 

 

Björn Gustafsson har svårt att bedöma vad som är en korrekt värdering men konstaterar att 

företagen gör ganska olika bedömningar. Företag som är börsnoterade i USA tenderar att ha 

högre kvalitetskrav och mer detaljerade regler på grund av större stämningsrisk vid 

redovisningsfel och om det går dåligt för företaget. Detta håller Per-Olov Hansen med om 

men poängterar att han inte anser att detta skulle innebära att de på något sätt har mer 

”korrekta” värderingar. Robert Nordahl som har stor erfarenhet ifrån USA säger att de 

använder sig av ”Practice Aid” som är en vägledning för hur immateriella tillgångar skall 

värderas. Han säger också att tillskillnad från IFRS så har USA hårdare granskning och två 

olika bedömningar beroende på om det är en intern eller en extern värdering. Vid intern 

värdering skall värderingen ”vara rimlig” och vid extern värdering skall värderingen ”inte 

vara orimlig”.  

 

Henning Törner: ”Det är en intressant fågeställing som tyvärr saknar bra svar. Jag tror att 

marknaden slutligen får bestämma om det är lönsamt. Vilken nivå på varumärkesvärderingen 

passar mitt företag? Hur ”korrekt” måste den vara etc. Genom en bra standardiserad produkt 
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ökar inresset och det bör ligga i branschens intresse att verka för att värderingar blir attraktiva 

även för små och medelstora företag genom att kostnaden blir i relation till upplevd nytta.” 

 

 

8. Vad är den största vinsten med en mer ”korrekt” och enhetlig 

varumärkesvärdering? 

 

Daniel Steinholtz påpekar hur viktigt tillförlitliga värderingar är för den interna styrningen i 

företagen. ”För att kunna allokera sina resurser på bästa vis är det vikigt för ledningen att veta 

var de viktiga och betydelsefulla värdena finns i företaget.” Jan Treffner påpekar även han 

vikten av den interna styrningen.  

 

Karin Nordborg tycker att varumärkesvärderingen får större fokus ur alla perspektiv samtidigt 

som företagen skulle tas mer på allvar om värderingen ansågs mer tillförlitlig och jämförbar. 

Henning Törner anser att det handlar mycket om säkerheten för intressenter som exempelvis 

för aktieägare vid försäljningar osv. Resultaten blir mer tillförlitliga och förståeliga även för 

icke insatta i teori och metod. Det blir en bättre produkt som är jämförbar. ”Marknaden blir 

konkurrensutsatt om företag kan jämföra produkten varumärkesvärdering, avseende innehåll, 

pris osv. och det blir även lättare att undvika uppblåsta värden, exempelvis vid många uppköp 

av varumärken. På så sätt blir även situationer som vid IT-bubblan lättare att undvika om 

värderingen sker enligt en global standard för kvalitetssäkring och transparens.” 

 

 

9. Kan det genom att man omvärderar och redovisar verkligt värde varje år medföra 

stora svängningar av varumärkets värde?  

 

Jan Treffner är inte så säker på detta. ”Om vi definierar ett värde av en tillgång såsom 

nuvärdet av förväntade framtida kassaflöden som genereras av tillgången ifråga, skall alla 

rimliga förväntade fluktuationer, (alltså de som kommer av normala konjunktursvängningar), 

vara anteciperade i det framtida förväntade kassaflödet.  Det kommer alltså att bli 

förhållandevis små förändringar i värdet, allt annat lika, som beror på hur nära vi kommer låg- 

respektive högkonjunkturer.  Om vi så tar varumärken, finns det anledning att tro att dessa 

kommer att fluktuera mindre än verksamheten i övrigt.  Denna ståndpunkt stödjer jag på 
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empiriska fakta som analyserar kursutveckling på fonder som endast investerar i företag med 

starka varumärken jämfört med index.  Dessa fonder har i genomsnitt över tiden en bättre 

utveckling än index, vilket tyder på att varumärken har en stabiliserande verkan på 

utvecklingen över konjunkturcykler.” 

 

Han menar även att stora orealistiska värdeförändringar först blir resultatet när man haft 

orealistiska framtidsprognoser, eller då något inträffar som ändrar 

verksamhetsförutsättningarna, alltså oförväntade händelser av något slag.  I det första fallet är 

det av stort intresse för marknadens aktörer att kunna få en kvittens på företagsledningens 

förmåga att förutsäga den omedelbara framtiden för företaget.  I det senare torde det ligga i 

det allmänna intresset att få en bild av effekten av en viss händelse på värdet. 

 

Per-Olov Hansen håller med om att när det gäller stora och stabila företag fluktuerar inte 

värdet på varumärket så mycket utan är relativt stabilt. Självklart varierar det men ofta med en 

viss tröghet. Han anser att hur man värderar är en bedömningssak, men så länge allt förklaras 

och dokumenteras är det okej. Robert Nordahl däremot är rädd för att det kan uppkomma 

stora fluktuationer när man väljer att redovisa till verkligt värde. 

 

 

10. Framtiden, vad finns för problem/möjligheter/tillvägagångssätt? 

 

Här har våra respondenter främst hänvisat till det kommande internationella 

standardiseringsarbetet SIS/TK509 som vi har berört tidigare i vårt teoriavsnitt. 

 

Treffner säger att målet med SIS-projektet är att skapa en internationell standard med 

riktlinjer som skapar enhetlighet. Han tror att man kommer att fortsätta redovisa förvärvade 

varumärket i balansräkningarna men att i framtiden kanske även upparbetade varumärken 

kommer få redovisas, om det finns en tillräkligt bra standard. 

 

 

Treffner säger också att målet med standarden är att den är så pass tydlig så att företagen 

själva skall kunna sköta sin redovisning, till en början kommer det ske genom en frivillig 

tilläggsuppgift men som genom tiden kommer bli mer och mer använd. Han är inte heller 
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främmande för att hålla med de övriga respondenterna som tror att värderingen i framtiden 

kommer i allt större utsträckning skötas av specialister och konsultbyråer. Detta skulle kunna 

leda till att fler anpassade modeller kommer att dyka upp. Då kommer rekommendationer hur 

värderingen ska gå till väga och detta bidrar då till att minska gapet mellan det bokförda och 

det faktiska värdet. Per-Olov Hansen håller med om detta samtidigt som han påpekar att 

revisorerna måste skiljas från de som utför värderingarna, då revisorernas arbete är att 

kvalitetssäkra information och granska det som värderarna bokfört. Ju mer krav och regler 

som ställs desto större anledning finns det att börja använda sig av specialister för värderingar. 

Han tar upp en parallell med hur företag använder sig av konsulter för att värdera 

pensionsavsättningar. Samma sak skulle kunna ske för värdering av varumärken, dock handlar 

varumärkesvärdering om framtiden medan pensionsberäkningar oftast bygger på historisk 

information.  

 

Henning Törner anser att det finns enorma möjligheter att utveckla företags affärsstrategier 

genom att tydliggöra varumärkens värde och effekterna på dessa vid affärsbeslut, exempelvis 

marknadsföring. Han säger att det är påfallande hur stora svängningar i företagens totala 

tillgångar som idag inte blir tydliga eftersom de är i form av immateriella tillgångar som inte 

värderas. Henning tror att detta mycket sannolikt kommer att ändras i framtiden och att 

marknaden för uppköp av företag även kommer att kräva att det finns en uppdaterad värdering 

av hela företaget, inte bara det som finns på banken och i lager. 

 

En intressant synpunkt som Daniel Steinholtz tar upp är att man idag främst tar hänsyn till 

kundernas behov av värdering och att man i en framtida standard kanske kommer se utifrån 

många fler intressenters behov. Med den erfarenheten Daniel har av liknande projekt tror han 

att SIS till en början först och främst kommer skapa en kvalitetsstandard för värderingen av 

varumärken och ingen direkt enhetlig metod. 
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5. Analys 

I det här kapitlet analyserar och sammankopplar vi det empiriska underlaget med det 

teoretiska. Utifrån våra frågeställningar och vårt syfte för vi en diskussion mellan teori och 

intervjupersonernas utsagor. 

  

Enligt Gröjers djuplodande artikel i ”Accounting, Organizations and Society” är en 

grundläggande orsak till att vi värderar tillgångar att förenkla och kunna öka vår förståelse för 

världen. I teoriavsnittet beskrivs hur redovisningen påverkas och utvecklas i takt med 

samhället och i och med att de immateriella tillgångarna börjat utgöra en allt större del av 

företagens totala tillgångar menar Gröjer att samhället också eftersträvar att dessa bör 

redovisas och värderas. I och med detta är det naturligt att man bör lägga större vikt vid hur 

dessa skall immateriella tillgångar såsom varumärken ska värderas på bästa sätt. På grund av 

att värderingarna utförs av olika människor med olika erfarenheter och utifrån olika 

perspektiv används idag som teorin beskriver flera olika metoder. Detta leder till som Karin 

Nordborg påpekar, att det blir svårt att kommunicera varumärken på ett effektivt och 

jämförbart sätt.   

 

Eftersom ett varumärke är svårdefinierat uppkommer ofta klassificeringsproblem när en 

värdering skall göras. I teorin förklaras ett par olika definitioner av ett varumärke. Varken vi 

eller Treffner tror att detta påverkar själva värderingen i stort men att det ändå är vikigt att 

skilja på de olika begreppen. Det finns ju exempelvis situationer där värdet på varumärket är 

noll, men kännetecknet representerar ett marginellt värde bestående i kostnaden för 

framtagning och registrering. I ett sådant fall kan en "brand extension" göras. Då använder 

man ett kännetecken på något helt annat än vad kännetecknet ursprungligen förknippas med 

och där varumärket byggts upp, till exempel när Ferrari upplåter sin logotyp med den 

stegrande hästen till en paraplytillverkare. Då tycker vi att det är tveksamt om det egentligen 

är varumärket som prissätts eller om det är det som Treffner och Gajland definierar som ett 

kännetecken. Eftersom ”brand extension” i sig medför många problem och gåtor väljer vi att 

inte fördjupa oss mer i detta.  
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5.1 Internationaliseringen och IFRS 

Införandet av IFRS/IAS innebär att man vid företagsförvärv ska identifiera och värdera alla de 

tillgångar, skulder och ansvarsförbindelser som förvärvas och på så sätt försöka särskilja 

immateriella tillgångar från goodwill. Våra respondenter anser att införandet av de nya 

reglerna IFRS/IAS 2005 har påverkat värderingen av varumärken på så sätt att företag vid 

förvärv av andra företag allokerar en del av köpeskillingen, enligt en av de rekommenderade 

metoderna som beskrivs i teorin, till de varumärken som förvärvats. Reglerna har lett till en 

mer konsekvent och omfattande dokumentering vilket ökat intressenternas insyn och vilket 

också är syftet med internationaliseringen. Vår uppfattning är att kraven på dokumentering 

och påvisandet av vilka faktorer som ligger bakom ett värde ständigt ökar, inte bara på grund 

av nya regler utan även på grund av marknadens skapade behov. Våra respondenter är alla 

överens om att varumärkesvärdering blir ett allt mer omtalat ämne som är på väg mot större 

acceptans. Björn Gustafsson påpekar även att IFRS/IAS har lett till att varumärkesvärderingen 

ökat avsevärt i omfattning särskilt i sådana branscher där man sällan aktiverat varumärken 

tidigare, till exempel producentvarubranscher.  

 

IFRS/IAS säger att aktivering av immateriella tillgångar ska tas upp till anskaffningsvärde 

första gången de redovisas och med varumärken är det nästan omöjligt. Som Jan Treffner 

säger är svårt att särskilja vilka kostnader som tillfaller själva varumärket. Detta styrks både i 

teorin och av respondenterna. Företag kan lägga ner mycket resurser på sitt varumärke utan att 

kunna påvisa någon effekt av sina insatser. Vi tror även att för att kunna aktivera internt 

upparbetade varumärken måste först en enhetlig och accepterad standard utformas. 

Respondenterna har kring detta vitt skilda åsikter. Vissa tror att i framtiden kommer en så 

pass rättvisande värdering kunna göras att en aktivering blir självklar, medan andra anser att 

varumärken är så abstrakta och ses ur så många olika perspektiv att detta omöjligt kommer att 

kunna ske.  

 

5.2 Standard, värderingsmetoder och tillvägagångssätt 

Värdering av varumärken är väldigt problematiskt och som våra respondenter även intygar, 

väldigt abstrakt och subjektivt. Enligt teorin finns det flera olika metoder som kan användas 

vid varumärkesvärdering och alla har sina för- och nackdelar. Teorin pekar inte ut någon 
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metod som mer tillförlitlig eller trovärdig än de andra på grund utav att de fördelar som finns 

med en metod ofta vägs upp av nackdelarna för densamma. Detta skiljer sig från 

respondenternas uppfattning där samtliga anser att kassaflödesansatser, oftast Relief from 

Royalty är den metod som i dagens läge används mest för aktiva företag. Detta menar Björn 

Gustafsson är främst på grund av enkelhet och att den är mest lik metoderna som används vid 

företagsvärdering.  

 

De stora svårigheterna med att beräkna en kassaflödesansats är att det är svårt att bestämma 

en rättvisande diskonteringsränta och att göra en korrekt framtida prognos. Ett exakt värde 

kan aldrig fås eftersom metoden bygger på estimeringar om framtiden. Metoden tenderar 

också enligt Treffner att underskatta värdet för den som har full äganderätt till varumärket. 

Denna underskattning beror på att priset hämtas från en fiktiv licensiering av varumärket och 

detta värde utelämnar värdet av att äga och kontrollera varumärket. Om Relief from Royalty 

metoden generellt hade medfört övervärden så tror vi inte heller att företagen hade tillåtits 

använda denna metod på grund av försiktighetsprincipen. Ett tänkvärt citat av Daniel 

Steinholtz är ”det inte att det är dåligt att ha ett högt värderat märke, utan tvärtom, bara det är 

ett rimligt värde”. 

 

Resultatet från intervjuerna fastställde som även teorin påpekar, att de flesta av de 

standardiserade produkterna är svåra att tillämpa rent praktiskt och på grund av detta blir 

resultatet av värderingen olika beroende på vem som utfört värderingen. Ulla Pettersson anser 

att när en värdering tolkas skall alltid hänsyn till värderarens roll tas, vilken alltid bör framgå 

tydligt.76 Treffner påpekar även att det är viktigt att veta för vilket ändamål och med vilka 

utgångspunkter en värdering utförs. Både vi författare, liknande studier inom ämnet och våra 

respondenter anser att ett stort problem och en vikig synpunkt vid varumärkesvärdering 

handlar om vilka intressenter som skall tas hänsyn till och utgå ifrån när värderingen ska 

göras. Desto fler tillfredställda intressenter desto större acceptans av varumärkesvärderingen i 

sin helhet. Så länge det inte finns en fungerande marknad av varumärken som en isolerad 

produkt tror Karin Nordborg inte heller att det kommer finnas någon likartad syn på hur man 

ska värdera varumärken. Per-Olov Hansen påpekar att så länge det handlar om framtida 

subjektiva bedömningar kommer alltid olika resultat att uppnås beroende på vem som gör 

                                                 
76 Ulla Pettersson, föreläsningsanteckningar till kursen Redovisning och Revision HT2007 
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värderingen. Han anser dock att en gemensam standard kan minska variationerna och att det 

går lättare att förstå hur värderaren gjort sina antaganden, vilket är ett steg i rätt riktning.  

 

I teorin beskrivs det internationella projektet SIS som skapats för att ta fram en gemensam 

standard för varumärkesvärdering och i empirin framkommer att huvudsyftet med detta 

projekt är att skapa en standard med tydliga riktlinjer som alla intressenter ska kunna ta del av 

och utläsa vilka kriterier som ligger bakom ett resultat av en värdering. Dessa standarder kan 

som Henning Törner påpekar reglera mer än bara tillvägagångssätt och bör även syfta till en 

harmonisering med dagens redovisningsregler och en ytterligare ökad dokumentation. 

 

Utifrån tidigare gjorda uppsatser och våra studier har vi fått uppfattningen att företagens 

verksamhetsområde och bransch har betydelse vid varumärkesvärdering vilket också samtliga 

av våra respondenter bekräftar. Treffner påpekar att branschen bland annat har betydelse för 

hur stor del av kassaflödet som kan anses vara skapat av varumärket generellt. Han menar att 

ett bra varumärke är viktigare på vissa marknader än på andra, till exempel är det viktigare 

med ett bra varumärke inom kosmetikabranschen där konkurrensen är stor, än inom till 

exempel avfallshanteringen och andra marknader där efterfrågan är större än utbudet. 

Respondenterna tycker att man bör anpassa varumärkesvärderingen beroende på 

förutsättningar för respektive organisation. Det håller vi med om och relaterar det med 

exemplet om Facebook vilket nämns i inledningen. Microsoft köpte nyligen 1,6 procent av 

bolaget Facebook för 1,6 miljarder kronor och vi anser att Facebook som varumärke är tydligt 

övervärderat, då det förmodligen kommer att sjunka betydligt i värde inom kort. Detta 

grundar vi på tidigare liknande märken inom branschen såsom MySpace, vilket är ett 

varumärke som alla känner till men som få längre använder. 

 

En intressant fråga som vi ställde oss med utgångspunkt i teorin var hur man ska bedöma om 

det är lönsamt att göra en ”korrekt” värdering. Det vill säga värderingens kostnad i 

förhållande till nyttan. Våra respondenter tyckte att det var en intressant frågeställning men 

som tyvärr saknar bra svar då det är svårt att bedöma vad som är en ”korrekt” värdering då 

företagen gör ganska olika bedömningar. Treffner säger att man får se det som ett samband 

där precisionen ställs i förhållande till varumärkets potentiella värde och att marknaden 

slutligen får bestämma. Det är olika för olika företag vilken nivå som passar och hur ”korrekt” 
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värderingen måste vara. Henning Törner tror att en bra standardiserad produkt för värdering 

av varumärken skulle öka intresset för att även små och medelstora företag skulle lägga ner 

mer energi på varumärkesvärderingen genom att kostnaden blir i relation till upplevd nytta.  

  

5.3 Framtida möjligheter och påverkan 

Den största vinsten med en mer korrekt och enhetlig varumärkesvärdering är som vi skriver i 

problemdiskussionen att alla intressenter kan följa med och förstå vilka faktorer som ligger 

bakom varumärkens värde, och som beskrivs i teorin är förståelse ett av redovisningens 

grundläggande syften. Detta bekräftas i empirin och respondenterna anser även att marknaden 

blir mer konkurrensutsatt om företag kan jämföra produkten ”varumärkesvärdering”, 

avseende till exempel pris och innehåll och detta är även oerhört viktig för den interna 

styrningen. I takt med att man uppmärksammar och bekräftar tidigare dolda värden kommer 

en högre substans i företagen skapas.  

 

Vi tror inte att man generellt kan säga att företag idag är över- eller undervärderade men vi 

tror, efter en lång diskussion med Daniel Steinholtz, att stora och väl kända företag i många 

fall kommer att visa sig vara undervärderade då de varit försiktiga och inte förstått hur mycket 

deras varumärken egentligen varit värda. Däremot tror vi inte att mindre företag kommer 

påverkas i samma grad, utan kommer kanske istället i många fall visa sig vara övervärderade. 

Det här är ett stort dilemma som ingen i dagens läge direkt kan svara på men tillsammans med 

Daniel Steinholtz menar vi att beroende på om företag visar sig vara över- eller 

undervärderade är vår hypotes att detta kommer påverka varumärkesvärdering på olika sätt, 

samt faktorer som i sin tur påverkas av varumärkesvärdering. 

 

En intressant diskussion är om hur en mer rättvisande värdering av immateriella tillgångar, 

som påvisar substansen i företagens värdering, kommer att påverka finansmarknadens 

spekulativa marginaler och kanske också leda till en stabilare ekonomi. Tror man att en 

fullständigt accepterad och korrekt värdering kan åstadkommas, kan en stabilare ekonomi ses 

som självklar, men ur perspektivet att det finns så oerhört många olika intressenter och åsikter 

blir det mer tveksamt. Ett exempel är investmentbankerna som alla jobbar hårt för att värdera 

företag så korrekt som möjligt utifrån flertalet olika aspekter och synvinklar, trots detta kan 
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riktkurserna på samma bolag skilja kraftigt från aktör till aktör. Frågan är då om så mycket 

mer rättvisande värderingar kan skapas på annat sätt. 

 

Både teorin och empirin har konstaterat problemet med att det idag är stora svängningar på 

företagens totala tillgångar som inte blir tydliga eftersom de är i form av immateriella 

tillgångar som inte värderas. Respondenterna tror att det kommer ändras i framtiden och att 

marknaden för uppköp av företag kommer att kräva att det finns en värdering av ”hela 

företaget”. Både vi och respondenterna tror att en i framtiden mer omfattande värdering i allt 

större utsträckning kommer att skötas av specialister och konsultfirmor. Det kommer i sin tur 

att leda till fler rekommendationer om hur redovisningen ska göras vilket bidrar till att minska 

gapet mellan det bokförda och det verkliga värdet. Sköts dessutom värderingen av en extern 

part är det större sannolikhet att det lämnas en mer rättvisande bild av den ekonomiska 

ställningen. Vi menar att företagen då inte har samma möjlighet att försöka försköna bilden 

och jämna ut resultaten över åren, vilket annars är vanligt enligt Gröjer vilket beskrivs i 

teorin. 
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6. Slutsats 

Här försöker vi besvara vår problemformulering och vårt syfte med studien med hjälp av de 

föregående kapitlen samt åstadkomma intressanta frågor och skapa ett ramverk för vidare 

diskussion. Avslutningsvis ger vi också förslag till fortsatt forskning inom området.  

 

Idag finns inte någon enhetlig metod för värdering av varumärken och olika metoder används 

beroende på vilket syfte och ur vilket perspektiv värderingen görs. Detta leder till att det är 

svårt att jämföra olika värden och att anse att dessa värden ger en rättvisande och tillförlitlig 

bild av varumärket. Värderingen av varumärken blir också svår på grund av varumärkets 

abstrakta natur och genom att bedömningen av varumärkets värde måste grundas på 

estimeringar om framtiden som kan påverkas av den som utför värderingen. För att man ska 

kunna jämföra och få en mer ”korrekt” varumärkesvärdering krävs att en enhetlig standard 

skapas, framförallt för tillvägagångssättet och dokumenteringen, som alla ska kunna ta del av 

och därmed förstå vilka kriterier som ligger bakom resultatet av värderingen. Förmodligen bör 

också värderingen anpassas efter bransch och organisation då varumärkets betydelse kan 

skilja sig stort mellan olika branscher.  

 

I framtiden kommer förmodligen varumärkesvärderingen i allt större utsträckning skötas av 

revisionsfirmor och konsulter vilket leder till att fler standarder och rekommendationer 

utvecklas. Detta kommer förhoppningsvis i sin tur att bidra till att minska gapet mellan det 

marknadsmässiga och det bokförda värdet. Förmodligen skulle en bra standardiserad produkt 

för värdering av varumärken även öka intresset för att även små och medelstora företag skulle 

lägga ner mer energi på varumärkesvärderingen genom att kostnaden blir i relation till 

upplevd nytta. Med en standardiserad värdering skulle varumärkesvärderingen få större 

acceptans därmed förhoppningsvis användas i större utsträckning. Varumärkesvärdering är 

med andra ord historiskt sett en svart låda man vill försöka avmystifiera. 

 

Marknaden blir förmodligen mer konkurrensutsatt om företag bättre kan jämföra produkten 

”varumärkesvärdering” avseende till exempel pris och innehåll. Med en mer enhetlig och 

tillförlitlig varumärkesvärdering blir det lättare att undvika uppblåsta värden som annars kan 
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påverka de ekonomiska konjunkturerna. På så sätt kan fler kraftiga konjunktursvängningar 

undvikas som exempelvis under Krüger-kraschen på 30-talet eller som vid IT-bubblan för 

bara några år sedan.  

 

Våra undersökningar tyder på att marknaden i stort, inte minst vid företagsförvärv, i framtiden 

kommer att kräva att det finns en mer uppdaterad värdering av hela företaget och inte bara av 

de materiella tillgångarna. Om en accepterad standard fås fram, som anses medföra hög 

substans och trovärdighet, kommer det förhoppningsvis att leda till att man till viss del även 

får redovisa egna upparbetade varumärken och inte bara förvärvade. Eftersom dessa ofta 

innehåller stora värden som då kan påvisas är det näst intill omöjligt och orealistiskt att dessa 

inte skall få aktiveras balansräkningen. 

 

Den kanske största fördelen med en mer uppmärksammad och accepterad 

varumärkesvärdering kommer förhoppningsvis att innebära att den interna styrningen kan 

förbättras genom mer avvägda beslut och bättre allokering av begränsade resurser, varumärket 

hamnar därmed i en centralare position. 

 

Olika intressenter och aspekter komplicerar värderingen av varumärken oerhört. 

Förhoppningsvis kommer man fram till en mer accepterad värdering men att man ersätter 

kapitalmarknadens jobb genom att man åstadkommer hundra procentiga värderingar anser vi 

vara ett avlägset mål som antagligen aldrig kommer uppnås.  

 

Beroende på om värderingarna kommer bli så pass accepterade och korrekta att man kommer 

kunna svara på frågan om företag tidigare varit över eller undervärderade påverkar självklart 

våra funderingar och slutsatser men detta är väldigt svårt att spekulera i. 

 

I och med detta hoppas vi att vi har åstadkommit många intressanta frågeställningar och 

skapat ett ramverk för vidare diskussion. 
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6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Vårt förslag till fortsatt forskning inom ämnet är att det skulle vara oerhört intressant att följa 

upp arbetet i SIS-projektet som för tillfället bara befinner sig i inledningsfasen. Se hur 

standarden kommer utvecklas och vad och vilka intressenter/aspekter den kommer ta hänsyn 

till?  Hur synen på varumärkesvärderingen förändras och hur pass accepterad kan den bli?  

 

Det skulle även på längre sikt vara intressant att se vad som händer i praktiken och hur 

värderingen kommer att gå till. Kommer värderingen som vi tror till största delen skötas av 

konsulter/institut eller förblir det företagen själva som sköter detta? 

 

Man skulle även kunna se det ur ett mera internationellt perspektiv och forska mer i 

skillnaderna mellan olika länder och redovisningstraditioner. 

 

Ett sista intressant perspektiv är även att utreda vad kapitalmarknaden anser om 

varumärkesvärdering, vad det innebär för dem och vad exempelvis en gemensam standard 

skulle innebära. 

44 

 



7. Källförteckning 

7.1 Böcker 

• FAR förlag (2006) Internationell redovisningsstandard i Sverige, FAR Förlag, 

Stockholm 

• Axelman, L, Phillips, D & Wahlquist (2005) IAS/IFRS 2005 En jämförelse mellan 

international Accounting Standards och Redovisningsrådets rekommendationer. Ernst 

& Young skriftserie nr 55/02 

• Smith, D. (2006) Redovisningens språk. Studentlitteratur AB 

• Gröjer, J-E. (2002) Grundläggande redovisningsteori. Studentlitteratur , Lund 

• Treffner, J. & Gajland, D. (2001), ”Varumärket som värdeskapare” Ekerlids Förlag 

• Smith, G & Parr, R (2000) Valuation of international property and intangible assets, 

John Wiley and son, USA 

• Artsberg K, (2005)Redovisningsteori, policy och praxis. Liber Ekonomi 

• Backman J. (1998) Rapporter och uppsatser. Studentlitteratur, Lund 

• Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur 

 

7.2 Artiklar & Tidsskrifter 

• Frisk, J. (2001), INFO nr 6, ”Tre sätt att värdera ditt varumärke” 

• Gröjer, J-E (2001), Accounting, Organizations and Society nr 26   

• Treffner, J. & Gajland, D. (2000), Balans nr 4 

• Törning, E (2006), Balans nr 6 

• Brand News 2004 nr 4 

 

7.3 Internet 

• http://sv.wikipedia.org/wiki/Varumarke 

• www.sis.se 

• http://www.dagensmedia.se/mallar/dagensmedia_mall.asp?version=119400, Henning 

Törner, projektledare på SIS 

45 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Varumarke
http://www.sis.se/
http://www.dagensmedia.se/mallar/dagensmedia_mall.asp?version=119400


46 

 

• Ernst & Young Technical Department, Guide till IFRS 3 Upplaga juni 2004, 
www.ey.com/se 

• http://sv.wikipedia.org/wiki/Reliabilitet 

• Patent och registreringsverket PRV, www.prv.se 

• Aktiespararna, http://www.aktiespararna.se/artiklar/Reportage/Missbruk-av-goodwill--
en-fraga-for-revisorerna/ 

• http://news.deloitte.se/seminarie/transferpricing/mtrl/2_Vardering.pdf 

 

7.4 Intervjuer 

• Jan Treffner 2007-11-08, Speciallist på värdering av immateriella tillgångar på Örlings 

PricewaterhouseCoopers Sverige 

• Henning Törner 2007-11-14 Projektledare på SIS 

• Karin Nordborg 2007-11-08, Varumärkeskonsult på Essen International AB 

• Björn Gustafsson 2007-11-01 Specialist på värdering av immateriella tillgångar på 

Ernst & Young Sverige  

• Daniel Steinholtz 2007-11-26 kl 14.00 Driver tillsammans med Ola Löhman CSR 

Stockholm sedan 2002, även författare till boken ”Det ansvarsfulla företaget” 2003. 

• Per-Olov Hansen 2007-11-23 kl 08.00 Auktoriserad revisor på KPMG i Västerås 

• Robert Nordahl 2007-11-28 kl 15.00 Corporate Finance-konsult på Lindebergs Grant 

Thornton 

http://www.ey.com/se
http://sv.wikipedia.org/wiki/Reliabilitet
http://www.prv.se/
http://www.aktiespararna.se/artiklar/Reportage/Missbruk-av-goodwill--en-fraga-for-revisorerna/
http://www.aktiespararna.se/artiklar/Reportage/Missbruk-av-goodwill--en-fraga-for-revisorerna/

	1. Inledning
	1.1 Bakgrundsbeskrivning
	1.2 Rättvisande bild
	1.3 Problembakgrund
	1.3 Problemformulering
	1.4 Syfte
	1.5 Disposition
	1.6 Avgränsningar

	2. Metod
	2.1 Metodansats
	2.2 Urval
	2.3 Litteraturstudie och förförståelse
	2.4 Intervjudesign
	2.5 Analysmetodik
	2.6 Metodkritik

	3. Teori och Referensram
	3.1 Samhällsutveckling och redovisning
	3.2 Vad styr redovisningen?
	3.3 Definition av varumärke
	3.4 Problem med definiering och kriterier för immateriella tillgångar
	3.5 Internationalisering och Redovisning enligt IFRS 3
	3.6 Redovisning av immateriella tillgångar enligt IAS 38
	3.6.1 Internt upparbetade immateriella tillgångar
	3.6.2 Nyttjandeperiod för immateriella tillgångar

	3.7 Anskaffning och beräkning av värdet av immateriella tillgångar
	3.8 Värderingsmetoder för varumärken
	3.8.1 Marknadsmetoden (Marknadsansats) 
	3.8.2 Intäktsmetoden / Fundamentalmetoden / DCF (Kassaflödesansats)
	3.8.2.1 Relief from royalty

	3.8.3 Kostnadsmetoden (Kostnadsansats)

	3.9 SIS standard för värdering av varumärken, SIS/TK 509
	3.10 Sammanfattning

	4. Empiri
	4.1 Intervjupersoner
	4.2 Sammanställning av intervjufrågor

	5. Analys
	5.1 Internationaliseringen och IFRS
	5.2 Standard, värderingsmetoder och tillvägagångssätt
	5.3 Framtida möjligheter och påverkan

	6. Slutsats
	6.3 Förslag till fortsatt forskning

	7. Källförteckning
	7.1 Böcker
	7.2 Artiklar & Tidsskrifter
	7.3 Internet
	7.4 Intervjuer


