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Abstract 

Author: Markus Ekström and Albin Olsson 

Advisor & examinator: Petter Boye, Thomas Karlsson 

Title: Brand Valuation of companies 

Keywords: Brand Valuation and Kalmar County 

Introduction & Problem: The term trademark is originated from the Old Scandinavian 

brandr and means stigmatize. A new standard for brand valuation ISO 10668 was adopted in 

2010, which has created a more reliable valuation method. It used several different methods 

before, which meant different values but now they have agreed to this standard, which should 

mean that more companies make brand valuation. But that’s not the case, and you can wonder 

why? We also want to see the benefits created for companies, and the benefits companies can 

get with a valuation of the brand. 

Purpose: With this essay we want to examine how companies in Kalmar County looks at 

brand valuation, if they have made it or not. Because we see that the standard 10668 have 

brought a greater level of safety but not prompted companies to a higher extent to evaluate 

their brands. We also want to investigate what companies receive for benefits and the benefits 

they can get of evaluating their brands. 

Method: We chose a qualitative research approach, as we desired flexibility Furthermore, we 

chose to make use of an abductive method. Empirical data collection proceeded in the way 

that we interviewed four companies in Kalmar County and three experts on brand valuation. 

We made an early pilot interview with an expert to design the essay. 

Conclusion: We concluded that there is a great deal of ignorance among the companies on 

brand valuation. The new standard ISO 10668, it is even more ignorance of. But since contact 

was taken with the interview correspondents, the interest around both components increased. 

Many advantages are created by evaluating the brand, such as creating an understanding of 

the pricing of its product or service that can increase a company's profits. ISO 10668 is a 

guideline for brand valuation and does not account for some immaterial values as social 

benefits. It could be due to the difficulty to evaluate such a value in a reliable way and a 

standard to calculate the social benefits would be preferable 
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Sammanfattning 

Författare: Markus Ekström & Albin Olsson 

Handlare & Examinator: Petter Boye, Thomas Karlsson 

Titel: Varumärkesvärdering av företag. 

Nyckelord: Varumärkesvärdering och Kalmar Län. 

Inledning och problem: Begreppet varumärke härstammar ifrån fornnordiska ordet ”brandr” 

och betyder ”att brännmärka”. En ny standard för varumärkesvärdering ISO 10668 antogs 

2010 vilket har skapat en mera tillförlitlig värderingsmetod. Innan användes flera olika 

metoder vilket gav olika värden men nu har man  enats om den här standarden, vilket borde 

betyda att fler företag gör varumärkesvärdering. Så är det inte och man kan fråga sig varför? 

Vi ville också se vilka fördelar som skapas för företagen och vilka nyttor företagen kan dra i 

och med en värdering av varumärket.   

Syfte: Med den här uppsatsen vill vi undersöka hur företag i Kalmar län ser på värdering av 

varumärke, ifall de har gjort det eller inte. Detta Eftersom vi ser att standarden 10668 har 

tillfört en större tillförlitlighet och trygghet men inte fått företag i högre utsträckning att 

värdera sina varumärken. Vi vill även undersöka vad företagen får för fördelar och kan dra för 

nyttor med att värdera sina varumärken. 

Metod: Vi valde en kvalitativ forskningsansats då vi eftersträvade flexibilitet, vidare så valde 

vi att använda oss av en abduktiv ansats. Empiriinsamlingen gick tillväga så att vi intervjuade 

fyra stycken företag i Kalmar län och tre stycken experter kring varumärkesvärdering. Vi 

gjorde en tidig pilotintervju med en expert för att utforma uppsatsen. 

Resultat/slutsats: Vi kom fram till att det finns en väldig okunskap bland företagen om 

varumärkesvärdering. Den nya standarden 10668 som tagits fram är det ännu mera okunskap 

kring, men sedan kontakt var tagen med intervjukorrespondenterna väcktes intresset kring de 

båda delarna. Flera fördelar skapas genom att värdera sitt varumärke som till exempel att 

skapa sig en förståelse för prissättning av sin vara eller tjänst som kan öka företagets vinster. 

ISO 10668 är en riktlinje för varumärkesvärdering och tar inte hänsyn till en del immateriella 

värden som samhällsnyttor. Dels kan det bero på svårigheten att kunna värdera ett sådant 

värde på ett tillförlitligt sätt och en standard för att beräkna samhällsnyttan vore att föredra. 
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1	  Introduktion	  
I introduktionskapitlet introducerar vi uppsatsens ämne i bakgrunden. Det följer vi sedan upp 

med uppsatsens problemdiskussion som leder fram till vår frågeställning, som sedan löper ut 

till uppsatsens syfte och avgränsningar. 

1.1	  Bakgrund	  

1.1.1	  Historik	  
Det är ingen som har kunnat avgöra varför märkning av egendom uppkom, men en tänkbar 

förklaring skulle kunna vara att märkning tillfredsställde ett behov av att kunna visa föremåls 

tillhörighet. Än idag vet man inte när äganderätt till enskild egendom tillkom i juridisk 

mening och det är därför väldigt svårt att avgöra exakt när begreppet varumärke föddes1.  

Varumärke heter på engelska ”brand”, och kommer från det fornnordiska ordet ”brandr” och 

betyder något i stil med att brännmärka. Första gången vi kom i kontakt med brännmärkning 

historiskt sett är vid brännmärkning av boskap och tros komma ifrån forntida Egypten. Det 

finns även bibliska liknelser. Som när Kain dödade sin bror Abel så blev Kain märkt i pannan 

av Gud och så uppkom ett begrepp som används än idag, ”Kainsmärke”. Det har även hittats 

lerkärl från antikens Rom och Grekland där krukmakarna har skrivit sitt namn på handtagen. 

Ett annat exempel är från 4000 f kr där stenhuggare märkte stenblock med sin signatur och 

blockets geografiska ursprung. Detta gjordes för att se vem som utförde arbetet och hade rätt 

till ersättning2.  

Det som vi ser som varumärke idag uppkom inte förrän under 1800-talets senare del och anses 

komma från USA och Storbritannien. Detta då länderna hade fått en massproduktion, 

massdistribution och masskommunikation till följd av den industriella revolutionen.  Det finns 

fortfarande kvar en del varumärken som lanserades då som till exempel, Coca Cola, American 

Express och Kellogg’s3.  

Det dröjde fram till 1980-talet innan företagen började använda sina varumärken som 

konkurrensmedel och började använda det som marknadsföring. Det är vida känt att om en 

köpare är osäker på ett inköp så väljer denne hellre ett välkänt varumärke med ett gott 

                                                
1 Melin,  1999 
2 Ibid 
3 Ibid 
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renommé. Ett exempel på det är det gamla mottot4: ”Nobody ever got fired for buying IBM”- 

Jon William Toigo 5.  

Företag jobbar mycket med sina varumärken då det är de som karakteriserar och urskiljer 

företaget från mängden. “Your brand is formed primarily, not by what your company says 

about itself, but what the company does.” - Jeff Bezos6  

1.1.2	  Bakgrundsbeskrivning	  
Det handlar om att handla rätt och få ett gott rykte för sitt företag. Exempel på detta är 

Google, Coca Cola och Apple. Det är tre stora företag som karakteriseras av sina goda och 

starka varumärken. De har blivit så stora på grund av att de har jobbat länge med sina 

varumärken och människor kopplar deras varumärke till kvalité, symboler, logotyper, design 

och den image som har skapats. Dessa tre stora företag är bland de största i världen och det 

ansågs vara svårt att få fram ett korrekt värde på varumärket. Detta eftersom olika värderare 

tog fram olika värden och ingen visste riktigt hur dessa hade tagits fram7.   

Företagens varumärke är viktigt vid prissättning vilket det finns två stycken framgångsrika 

metoder, prispremie och volympremie. Prispremie kan kopplas till Zoégas kaffe. Eftersom 

deras varumärke har gjort ett så starkt avtryck hos allmänheten så är det möjligt för dem att ta 

ut ett högre pris och ändå sälja sina kaffesorter. De kan ta ut ett högre pris än många andra 

konkurrenter. Medan volympremie kan kopplas till Gevalia, där ett lägre pris oftast återfinns 

och stora delar av befolkningen köper dels på grund av pris, men även varumärke. Som sagt 

så har även Gevalia ett starkt varumärke och stora marknadsandelar, men företaget har 

troligtvis inte möjlighet att ta ut samma pris och ändå sälja lika mycket8.   

Eftersom det fanns en stor ovisshet om hur värdet på ett varumärke hade tagits fram så togs 

det 2010 fram en internationell standard, ISO 10668- Brand valuation – Requirements for 

monetary brand valuation. Standarden beskriver hur ett företags varumärke ska värderas. 

Initiativet kom redan 2007 och det var Swedish Standards Institute (SIS) som ledde arbetet i 

Sverige. Standarden antogs sedan 2010 i 13 länder för att få en mera transparent värdering av 

företag. Detta inte enbart för att hjälpa företaget utan även organisationer omkring, såsom 

                                                
4 Ibib 
5http://www.computerworld.com/s/article/79645/Nobody_ever_got_fired_for_buying_IBM_EMC_BMC_Softw
are_..._er_Legato_..._er_...?pageNumber=1 – 2014-04-17 
6 http://www.goodreads.com/author/quotes/948321.Jeff_Bezos - 2014-04-04 
7 Treffner, 2011 
8 Ibid 
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banker och andra investerare. Även allmänheten då framgång associeras med makt, kvalité 

och en framgångssaga9.  

Immateriella tillgångar innehåller Goodwill som delas upp i två delar, internt upparbetad 

goodwill och förvärvad goodwill. Den interna upparbetade goodwillen hänför sig till 

företagets goda rykte eller den mera vardagliga benämningen, varumärke. Medan den 

förvärvade goodwillen är skillnaden på priset som företaget betalade för det förvärvade 

företaget och det förvärvade företagets värderade nettotillgångar. Dessa får tas upp i 

balansräkningen vid förvärv10.   

De flesta revisionsföretagen idag jobbar med företagsvärdering, men det är endast ett fåtal 

som jobbar med varumärkesvärdering. När en företagsvärdering genomförs så undersöks 

helheten i företaget och även med den internt upparbetade goodwillen samt den förvärvade 

goodwillen om ett förvärv har inträffat. Medan i en varumärkesvärdering går värderaren in 

djupare på just den internt upparbetade goodwillen för att se hur det  påverkar företaget.  

1.2	  Problemdiskussion	  
Det kan vara svårt att värdera ett företags varumärke på ett tillförlitligt sätt, då företags 

varumärke kan värderas på olika sätt. Hur görs det då i praktiken för att få det mest 

rättvisande värdet? 

Idag finns det en del olika metoder att värdera ett företag på. Den svåraste och mer 

komplicerade delen är att värdera vad företagets varumärke är värt på marknaden. Innan ISO 

10668 infördes som standard för varumärkesvärdering blev det därför ett väldigt 

problematiskt område. Vad har då hänt och vilken skillnad har det blivit sedan standarden 

infördes?  

Just nu finns det inte så många kontor i Sverige som erbjuder tjänsten varumärkesvärdering 

men det finns i större städer som Stockholm och Linköping. De flesta om inte alla värderingar 

som görs utav PWC går genom huvudmannen bakom standarden ISO 1066811. 

Sedan standarden infördes skulle man kunna tänka sig att fler företag skulle värdera sina 

varumärken än innan, men så har det inte blivit. Detta på grund av att det inte är något tvång 
                                                
9 Ibid 

10 Sundgren, Nilsson & Nilsson. 2013 
11 Intervju, Jan Treffner 2014-04-15	  
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att göra värderingen. När det sker så är det i transaktionssyfte då man vill lyfta värdet på 

varumärket där det finns ett värde som inte finns i balansräkningen. Det förekommer också 

vid tvister som rättstvister12. 

Ännu får inte internt upparbetade varumärken redovisas som tillgång i balansräkningen 

eftersom det är svårt att urskilja vilka kostnader och intäkter som hänförs just till det internt 

upparbetade varumärket. Men samtidigt finns det ingenting som hindrar att man kan ta upp 

det under tilläggsupplysningar. Problemet som uppkommer när inte internt upparbetade 

varumärken får redovisas som tillgång i balansräkningen är att det faktiska resultatet av en 

bedriven verksamhet och resultatet av gjorda marknadsföringsinsatser ska beräknas.  

Det är ingen lag som säger att man är tvungen att följa den nya standarden men 

tillförlitligheten i värderingen ökar vilket också blir en styrka att man kan säga att värderingen 

följer en internationell standard13. 

Större delar av ett företags värde byggs upp av immaterialtillgångar vilket det då ligger ett 

stort värde i att kunna redovisa detta som visar vad de immateriella tillgångarna har fördelat 

sig på de olika tillgångarna. Det är en skillnad på att ha ett värde som byggs upp av ett 

varumärke och ett värde som byggs upp av teknologi. Eftersom teknologin vet man med 

säkerhet att den inte har ett evigt värde då den kommer ha en begränsad, relativt kort livslängd 

medan ett varumärke, om man sköter det rätt kan hålla hur lång tid som helst14.  

Ett bevis på att en djupgående varumärkesvärdering skapar mervärde vid försäljning kan man 

se vid försäljningen av Scan där priset för överlåtelsen ökade med 200 miljoner sedan köparen 

fått vetskapen om varumärkets värde. Detta var dessutom någonting som medgetts och angetts 

av pressen15. 

Vidare finns det fler fördelar med att värdera sitt varumärke. Genom en värdering så kan 

företaget utvärdera hur mycket marknadsinvesteringar gett över åren eller året, företagaren ser 

då ifall det har skapat värde eller tappat i värde. Det blir som ett avstamp, detta för att sedan 

följa upp efter något år för att se vad som hänt med allt företaget gjort, om det har skapat 

någon värdetillväxt16.   

                                                
12 Ibid 
13 Treffner, J. 2011 
14 Intervju, Jan Treffner 2014-04-15 
15 Ibid 
16 Ibid 
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Värdering av mindre företag förekommer även det, och priset för värderingen anpassas till 

företagets storlek. Det brukar även vara lättare att värdera ett  mindre företags varumärken 

med en lokal kundkrets en ett företag som infinner sig på en diversifierad marknad. Det blir 

enklare att förstå men värdet brukar därefter bli desto mindre17. 

Men varför är det då inte fler företag som värderar sina varumärken sedan standarden 

infördes? Varumärket som flera immateriella tillgångar får en större och större del av ett 

företags värde. Borde inte en tillförlitlig varumärkesvärdering enligt den nya standarden vara 

ett bra sätt att jobba med sitt varumärke för att skapa värdetillväxt? 

I en undersökning gjord av Brand Asset 2011 såg man till marknaden i Sverige där i vilken 

omfattning företag värderar sina varumärken och i vilken utsträckning man kände till den nya 

standarden för varumärkesvärdering. Man såg till de starkaste varumärkena i Sverige och det 

visade sig att av de som valde att svara, vilket var 55 stycken, så hade cirka 80 % inte värderat 

sitt varumärke, och av de som hade värderat sina varumärken kände 40 % till den nya 

standarden18.  

Man skulle då kunna fråga sig varför inte fler värderar sina varumärken när det handlar om ett 

sådant värde, vilket med rätt metoder kan skapa ett större värde i framtiden med vetskapen om 

hur man vårdar sitt varumärke. Eftersom standarden infördes 2010 var undersökningen 

relativt ung 2011 och det vore intressant att se hur starka varumärken i Kalmar län känner till 

den nya standarden och i vilken utsträckning man jobbar kring sitt varumärke nu år 2014. 

Sedan den nya ISO 10668 infördes med 13 länder anslutna till standardiseringen är tanken att 

det nu ska bli enklare att värdera sitt företags varumärke på ett liknande sätt och därmed skapa 

tillförlitlighet. Tidigare genom åren har fel faktorer mätts, det har lagts för mycket fokus på 

kännedom istället på vad det är som gör att kunderna väljer varumärket19.  

I och med att införandet av den nya standarden, varför har inte fler företag värderat sina 

varumärken än tidigare? Kan det vara så att företagarna inte ser någon nytta med en 

varumärkesvärdering? 

                                                
17 Ibid 
18 http://www.brandasset.se/doc/om_vardering.pdf, 2014-04-16 

19 http://cfoworld.idg.se/2.13965/1.498692/sa-varderar-du-bolagets-varumarke, 2014-04-16 
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1.3	  Problemformulering	  
Eftersom varumärken är sådan viktig del i ett företags värde är det konstigt att inte fler företag 

värderar sina varumärken och skapar bättre förutsättningar och mervärde för framtiden. Det 

skulle vara intressant att se hur starka företagsvarumärken i Kalmar Län ser på 

varumärkesvärdering. Med starka varumärken menar vi varumärken som är lokaltkända och 

det finns en stor kännedom kring dem i och utanför länet. Vi har därför kommit fram till dessa 

frågeställningar: 

1.3.1	  Forskningsfrågor	  
Varför väljer företag med starka varumärken att värdera eller inte värdera sina varumärken? 

Hur kan företagen få fördelar och dra nytta av en varumärkesvärdering? 

1.4	  Syfte	  
Med den här uppsatsen vill vi undersöka hur företag i Kalmar län ser på värdering av 

varumärke, ifall de har gjort det eller inte. Detta eftersom vi ser att standarden 10668 har 

tillfört en större tillförlitlighet och trygghet men inte fått företag i högre utsträckning att 

värdera sina varumärken. Vi vill även undersöka vad företagen får för fördelar och kan dra för 

nyttor med att värdera sina varumärken. 

	  
 

 

	  

	  

	  
 



Ekström & Olsson  2014-05-26 
 

 
13 

2	  Metod	  
Här presenterar vi det tillvägagångssätt och metoder vi har använt oss av, för att kunna 

komma fram till resultaten. 

2.1	  Metodinriktning	  
Det finns olika metodinriktningar när en uppsats skrivs, det är med en kvalitativ eller en 

kvantitativ forskning. Det är forskarens val att vilja veta som avgör metodvalet. Den 

kvalitativa forskningen beskrivs som så att forskaren är subjektiv och ofta har en långvarig 

kontakt med försökspersonen. Medan i den kvantitativa forskningen så ska forskaren vara 

objektiv och har en distanas till försökspersonen vilket medför en minimal eller ingen kontakt 

alls med försökspersonen. Insamlandet utav data genom intervjuer går till så att forskningen 

är flexibel och även frågorna, det är inget som är hugget i sten i den kvalitativa forskningen. 

Processen inom den kvantitativa forskningen skiljer sig åt genom det att forskningen är 

strukturerad och frågorna är bestämda i förväg. Vidare så bygger relationen mellan teori och 

empiri på hypotesprövning medan i den kvalitativa forskningen växer forskningen succesivt 

fram och fenomen upptäcks. En annan stor skillnad är att den kvantitativa forskningens 

resultat grundar sig på ett stort antal individer och ett begränsat antal variabler medan den 

kvalitativa forskningens resultat är raka motsatsen med ett litet antal individer och ett stort 

antal variabler. Slutligen så går den kvantitativa forskningen in på att resultaten är generella 

och variablerna vanligtvis entydiga medan den kvalitativa forskningen så går resultat in mer 

på djupet20.  

Vanligtvis så är den kvantitativa forskningen deduktiv och teoriprövande medan den 

kvalitativa forskningen är induktiv och teorigenerell21.  

I denna uppsats har vi använt oss av en kvalitativ forskningsmetod som innebär att vi har 

fokuserat mera på ”mjuk” data. I uppsatsen har vi lagt mycket fokus på våra intervjuer med en 

inledande pilotintervju. Fokus har legat på flexibilitet och följdfrågor vilket är viktiga inom 

den kvalitativa forskningen. Uppsatsen grundade sig även på ett få antal företag men med 

fylligare intervjuer. Vi har delvis haft en hypotes där vi har ställt oss frågande till huruvida 

företagen har värderat sina varumärken eller inte, samtidigt som forskningen har succesivt 

växt fram och format vårt resultat.  

                                                
20 Patel & Davidson, 2003 
21 Bryman & Bell, 2011 
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2.2	  Vetenskapliga	  synsättet	  
Det finns två grenar som det talas mycket om inom det vetenskapliga synsättet, 

hermeneutiken och positivismen.  

Hermeneutiken ses som tolkningslära och tar upp att individer tolkar och studerar texter, 

teckensamlingar, symboler, myter eller handlingar (mänskliga) på olika sätt. I vårt område 

med varumärkesvärdering, skulle vi ha genomfört en undersökning om hur människor ser på 

ett visst varumärke. Då hade vi säkert fått olika svar, eftersom människor tolkar och studerar 

på olika sätt. Det är därför det är viktigt att ha ett starkt och slagtåligt varumärke22.  

Inom positivismen finns det något som heter fenomenalismen som innebär att händelser som 

kan bekräftas av sinnena ska ses som den riktiga kunskapen. Vidare kan hypoteser utvecklas 

och prövas för att kunna ta ställning till lagmässiga förklaringar, detta kallar vi för 

deduktivism23.  

I uppsatsen använde vi hermeneutiken. Hermeneutiken användes för att skapa och tolka vår 

uppfattning om varumärken och även företagens uppfattning om det är onödigt eller om det är 

nyttigt för företagen att göra det.  

2.3	  Forskningsansatser	  
 

2.3.1	  Deduktion	  
Denna teori utgår forskaren från att testa hur förhållandet mellan teori och praktik ser ut. 

Utifrån teorin inom ett område sätter forskaren upp olika hypoteser som testas genom en 

empirisk granskning. Först sätter sig forskaren in i det teoretiska inom området som forskas 

för att utifrån det forma olika hypoteser. Därefter samlas data in i form av undersökningar i 

det praktiska området. Från datainsamlingen formas ett resultat som gör att forskaren kan 

bekräfta eller förkasta de uppställda hypoteserna. Till sist beskriver forskaren konsekvenserna 

av resultatet för den teori som låg bakom undersökningen24. 

                                                
22 Bryman & Bell, 2011 
23 Ibid 
24 Bryman & Bell, 2011 
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2.3.2	  Induktion	  
Till skillnad från deduktion grundar man inte sin undersökning i teorin utan börjar med 

observationer och tar fram ett resultat. Utifrån resultatet bildar forskaren en teori för området, 

eller om det inte är starkt nog empiriska generaliseringar25. 

För att få fram en hållbar teori från undersökningen krävs det ofta att forskaren, utifrån 

resultatet från sina observationer, behöver samla in mer data. De data som samlas in 

ytterligare grundar sig på det tidigare resultatet för att stärkas till att bli en hållbar teori. 

Forskaren använder sig av att gå fram och tillbaka mellan teori och empiri vilket kallas för 

iterativ eller en upprepande strategi26. 

2.3.3	  Abduktion	  
Är en kombination av induktion och deduktion. Här utgår forskaren från ett enskilt fall och 

skapar ett hypotetiskt mönster som är ett förslag till den teori som skall formas, vilket härleds 

till den induktiva ansatsen.  

Hypotesen prövas sedan på andra fall och kan då utveckla den tidigare hypotesen eller teorin, 

vilket kan härledas till den deduktiva ansatsen27. 

2.3.4	  Val	  av	  ansats	  
Vi kommer att använda oss av en abduktiv ansats då vi anser att en kombination av en 

induktiv och en deduktiv ansats passar bäst.  

Genom att både bilda en uppfattning och skapa en hypotes utifrån en empirisk studie har vi 

även grundat vår uppsats på att granska det teoretiska. Det har varit i form utav vetenskapliga 

artiklar, facklitteratur och tidigare studier inom ämnet. Den empiriska studien började med en 

pilotintervju genomförd med Jan Treffner som är huvudmannen bakom den nya standarden 

ISO 10668. Detta för att få en ökad förståelse kring ämnet och även forma en hypotes om att 

inte fler företag värderar sina varumärken sedan standarden infördes. 

Eftersom standarden ISO 10668 endast är fyra år gammal sedan den trädde i kraft ansåg vi att 

det lämpade sig bättre att följa en empirisk hypotes från början i vårt arbete. Detta eftersom 

det inte fanns så väldigt mycket med teorier om just standarden. Vi ville ändå stödja upp med 

tidigare forskningar, artiklar och facklitteratur inom området immateriella tillgångar och 

varumärkets värde och betydelse, för att få stöd till våra argument.  

                                                
25 Ibid 
26 Bryman & Bell 2011 
27 Pate & Davidson, 2003	  
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Vi anser att genom att använda sig av en kombination av de båda ansatserna till ett abduktivt 

arbetssätt ökar kvalitén i studien. Där både tidigare forskning inom området granskas och 

även en undersökning som ligger till grund för vår studie, vilket skapar en bra förutsättning 

till en bra uppsats. 

2.4	  Datainsamling	  
Vi har i vår studie använt oss av olika metoder för insamling utav sekundärdata. Det är genom 

litteratur, internetsidor och vetenskapliga artiklar. Insamling av primärdata har skett med hjälp 

utav intervjuer. Insamling från internetsidor har gjorts med stor försiktighet då det kan finnas 

mängder med felaktigheter om källan inte är pålitlig. Vi har blandat sekundärdata och 

primärdata för att få så mycket kunskap som möjligt. Eftersom professionella organisationer 

har mer tid och resurser att genomföra mera omfattande undersökningar som har hög kvalité 

är de ett bra underlag för sådana här uppsatser. Vi hade svårt i början att hitta en egen 

inriktning då det fanns mycket skrivet inom området. Därför bokades en pilotintervju med Jan 

Treffner från PWC. Med hjälp av denna intervju kunde vi lägga grunden för utformningen av 

uppsatsen. Det genomfördes även vanliga intervjuer för att samla in primärdata, vilket gjordes 

för att få en mer personlig och klarare bild av problemet28.  

2.4.1	  Sekundäranalys	  
Eftersom sekundärdata är bland de största delarna av data i arbeten så är det viktigt att kunna 

analysera detta. Forskningsgrupper som till exempel studenter väljer ofta att samla in 

sekundärdata och analysera detta istället för att göra stora och omfattande undersökningar då 

det inte finns tid eller pengar att göra stora undersökningar själva. Eftersom tiden läggs på 

redan insamlad data finns det möjlighet att göra en större och mera omfattande analys av 

data29.  

Det finns även begränsningar med sekundärdata eftersom vi inte själva har samlat in den och 

måste bekanta sig med den. Det krävs en viss tid att bli bekant med data och även viss 

kunskap. Komplexitet kan också vara ett problem eftersom det kan vara olika variabler och 

respondenter. Vi har ingen kontroll på kvalité av undersökningen, det finns undersökningar 

som har gjorts som inte håller samma höga kvalité som undersökningar från SCB (Statistiska 

                                                
28 Bryman & Bell, 2011 
29 Ibid 
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centralbyrån).  Nyckelvariabler kan saknas för att någon annan har gjort insamlandet av data. 

Detta eftersom det kan finnas olika syften med insamlandet av sekundärdata30.  

2.4.2	  Intervjuerna	  
Vi inledde som sagt med en pilotintervju för att få mer förståelse och för att kartlägga 

problemen som finns inom varumärkesvärdering. Därefter gjordes en mailintervju med ett 

företag som valde att vara anonymt. Därför valde vi att kalla det för företag A och 

intervjupersonen för Jan Jansson, då han inte hade tid att genomföra en riktig intervju. Den 

intervjuen var inriktad mot företag A för få deras synpunkter på varumärkesvärdering.  

Vi intervjuade sedan företagen Lammet & Grisen, Liljeholmens och IK Oskarshamn för att få 

deras syn på varumärkesvärdering och för att se ifall någon av dem hade genomfört en 

varumärkesvärdering. Slutligen kontaktade vi två stycken experter, en ifrån Caddie Sport and 

Business samt en ifrån IdrottsEkonomiskt Centrum. 

Kvalitativ intervju eller semi-strukturerad intervju samt mailintervju har vi genomfört i denna 

uppsats. Vilket innebar att vi hade en öppen intervjuguide som underlag för intervjuerna. 

Denna intervjuguide var något som vi utformade tillsammans innan utförandet. Intervjuguiden 

fungerade mer som en mall för att följderfrågor och andra rimliga frågor ställdes också, i 

mailintervjun fanns tyvärr begränsade möjligheter till följdfrågor. Men intervjupersonen gick 

med på att svara på vidare frågor på mail. Nyckelordet här var flexibilitet31.  

Efter att alla intervjuer var genomförda så transkriberade vi dem för att inte missa något 

viktigt som sades under intervjuerna. Efter att ha skrivit empirin så valde vi även att skicka ut 

empirimaterialet till de olika intervjupersonerna så att de fick godkänna vad vi hade skrivit för 

att inte skapa något missförstånd. 

2.5	  Urval	  
Vid en undersökning väljs en population ut och populationen vi valde ut är 

varumärkesvärderingsmarknaden. För att få ett så sanningsenligt resultat som möjligt valdes 

därefter ett urval ut och det blev ett revisionsföretag som har lång erfarenhet av 

varumärkesvärdering, fyra stycken företag i Kalmarområdet som invånarna i Kalmar län 

känner till samt två experter där en var ifrån Caddie Sport and Business och den andre från 

IdrottsEkonomiskt Centrum.  

                                                
30 Ibid 
31 Bryman & Bell. 2011 
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Ett urval väljs ut eftersom det är svårt att intervjua en hel population. Företagen som valdes i 

denna uppsats var Företag A, Lammet & Grisen, Liljeholmens och IK Oskarshamn. Företag A 

valdes eftersom deras varumärke är stort och välkänt i hela Sverige samt kommer ifrån 

Kalmar trakterna.  Lammet & Grisen valdes ut på två parametrar, dels att vi tidigare har varit i 

kontakt med dem samt att deras varumärke i Kalmar trakterna är erkänt stort. Det är Vd:n 

Mattias Richert som intervjun skedde med. Liljeholmens valde vi på grund av att deras väl 

inarbetade varumärke i hela landet, kontakt gjordes med Britta Hugoson. Det sista företaget 

eller föreningen som vi valde var IK Oskarshamn, de valdes på grund av att de som enda 

företag vi varit i kontakt med gjort en varumärkesvärdering. Kontakt gjordes med 

klubbchefen Martin Svenson, efter intervjun tog vi även kontakt med de som gjorde 

värderingen av hockeylaget. Det var då Caddie Sport and Business och Frans Fransson samt 

Björn Anders Larsson ifrån IdrottsEkonomiskt Centrum32. 

Revisionsföretaget vi valde blev PWC eftersom de är störst på 

varumärkesvärderingmarknaden och Jan Treffner som intervjun var med är huvudmannen 

bakom standarden ISO 10668 som infördes 2010. Därför kändes han som ett väldigt bra val. 

En annan anledning var att vi kontaktade de stora revisionsföretagen i Kalmar men ingen 

sysslade med sådant här nere i Kalmar. 

Vidare så valde vi företag i Kalmar län på grund av dess geografiska läge samt att ett intresse 

fanns från oss då vi kommer från länet. Vi ansåg även att vi hade en stor kunskap om länet 

som skulle hjälpa oss att hitta och välja ut bra och lämpliga företag. Själva urvalsprocessen 

med att välja ut lokalt kända och starka varumärken gick ut på att vi själva valde företag som 

vi ansåg vara stora även utanför Kalmar län och det fanns en stor kännedom om i länet. Ett 

kriterium var dock att de inte skulle vara börsnoterade företag. Vi ansåg att det skulle vara 

svårt att hitta en lämplig mängd i Kalmar län som är börsnoterad samt att det skulle vara 

väldigt svårt att få en intervju med ledningen.  

2.6	  Metod-‐	  och	  källkritik	  
Materialet som vi samlade in under arbetets gång måste behandlas kritiskt för att kunna skriva 

en uppsats av hög kvalité. Ett exempel på det är att vi genomförde 9 stycken intervjuer med 

olika personer. Då vi ansåg att en företagsintervju inte gav oss det resultat som vi ansåg 

behövdes så sållades den bort. Likaså var det med en bankintervju. Från början var det tänkt 

                                                
32 Ibid 
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att vi skulle se på bankärendens påverkan av varumärkesvärdering men efter intervjun och 

diskussioner med varandra kom vi fram till att ta bort det.  

Under intervjuerna så spelades allting in för att inget skulle missas. Det var även något som 

underlättade transkriberingen. Efter att vi hade sammanställt empirin så skickades även den ut 

till de olika intervjuföretagen för kontroll och godkännande. Detta för att vi inte skulle ha 

felciterat någon eller ha missuppfattat någon innebörd under intervjun. Vi var rädda att vår 

mejlintervju skulle bli kort och sakna utrymme för följdfrågor eller ifråga sättning. Men Jan 

Jansson svarade bra på frågorna och vi fick ett bra resultat.  

Under hela arbetets gång eftersträvande vi att alltid ha så nya böcker som möjligt, då vi ansåg 

att mycket kan hända med åren. Det var samma sak med de vetenskapliga artiklarna. 
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3	  Referensram	  
Här beskrivs de teorier som kommer att ligga till grund för analysen, för att vi sedan ska 

kunna jämföra teorierna med praktiken. 

3.1	  Varumärke	  
”Ett varumärke är ett tecken som kan särskilja ett företags varor och tjänster från andras”33. 

Varumärket är en bärare av budskap som är ett abstrakt begrepp till en mottagare det vill säga 

kunden. Det är kundens tolkning av varumärket som avgör dennes val av vilket företag som 

väljs vid köp av varor och tjänster34  

3.2	  ISO	  10668	  	  
Det har framkommit i media att olika värden för kända varumärken värderats. Där den ena 

värderaren kommit fram till ett resultat medan den andre kommer fram till ett annat. Det blir 

då väldigt svårt att förstå hur man kommit fram till de presenterade värdena. 2007 togs därför 

initiativet till en ny internationell standard för värdering av varumärken. Standarden har 

utformats och arbetats fram genom att de knappt 20 delaktiga länderna enats om den nya 

standardmetoden. Tillslut var det 13 länder däribland Sverige, Kina, Finland och 

Storbritannien som antog den nya standarden och blev svensk standard den 23 augusti 2010. 

Bland länder som valde att avstå fanns bland annat USA35. 

3.2.1	  Kraven	  på	  en	  varumärkesvärdering	  
Det ställs fem stycken krav på varumärkesvärdering enligt ISO 10668. Dessa är följande: 

transparens, validitet, tillförlitlighet, tillräcklighet och objektivitet36.  

3.2.1.1	  Transparens	  
Med transparens menas att tillvägagångssättet ska vara transparens vid varumärkesvärdering. 

Med andra ord så ska redogörelserna, kvantifieringen, gjorda antaganden, och bedömda risker 

skall göras med en sorts genomskinlighet så att det går att följa stegen utan några problem. 

Detta var någonting som inte riktigt fanns innan och behovet för ökad insyn var stort, därför 

blev det en utav huvudsakerna till varför ISO 10668 tillkom37.  

Validitet innebär att mätningen som görs verkligen mäter det som forskarna vill. Det brukar 

även benämnas som sambandet mellan den teoretiska definitionen och den verkliga 

                                                
33 Bernitz, Karnell, Pehrson & Sandgren 2011 
34 Treffner. 2011 
35 Ibid 
36 Sellin & Todoran. 2013 
37 ibid 
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definitionen. Det finns flera problem med validiteten i företagen. Ett problem är att eftersom 

varumärkesforskningen är relativt ung och outvecklad har det tillkommit en mängd olika 

definitioner av ett varumärke. Ett annat växande problem är att det finns mängder av olika 

teorier om hur ett varumärke effektivt ska byggas upp. Forskningen som görs för att hitta ett 

effektivt sätt är genom att jämföra framgångsrika och mindre framgångsrika företag mot 

varandra i deras arbete med varumärke. Även att göra marknadsundersökningar via statistiska 

metoder om vad som är viktigt och mindre viktigt och vad som företagen lägger prioritet på 

för att uppnå organisationens eftersträvade mål. Dessa två strategiers framställningar av 

branschens kvalitetsmått kan ifrågasättas trots att de kan indikera hög validitet38.  

3.2.1.2	  Validitet	  
Det största problemet med validitet är jämförelsen. Vid jämförandet mellan företag så 

används anseende index och skulle till exempel deltagare få utvärdera 100 företag med en 

skala 1 till 10 med en enkel skala. Om exempelvis ett häftigt telekomföretag skulle få 8 av 10 

och ett mediokert elföretag skulle få 4 av tio, innebär det då att telekomföretaget har ett bättre 

anseende? Enligt ISO 10668 så är det lätta att anta att ett starkt varumärke har ett högt 

anseende och missa att frågan som ställdes rörde gillandet av företaget. Deltagarna vet 

antagligen inte om att elföretaget har fyra gånger så stor omsättning och hur skulle svaret 

ändras då? Det är därför viktigt att se helheten mellan det teoretiska och det verkliga utfallet39.  

3.2.1.3	  Reliabilitet	  
För att öka trovärdigheten vid en varumärkesvärdering så gäller det att ha tillförlitlighet 

(reliabilitet). Tanken med det är att någon annan ska kunna göra om samma värdering utifrån 

samma värden och parametrar och få samma resultat. Det handlar inte om det exakta värdet 

då värdering inte är en exakt vetenskap, men att värderingen ska vara hyfsat liknande. 

Skillnaden mellan de två värderingarna är viktigt för att kunna jämföra och undersöka varför 

det finns en skillnad40. 

	  3.2.1.4	  Tillräcklighet	  
Tillräcklighet är nästa krav och innebär att varumärkesvärdering ska grundas på tillräckligt 

underlag och analyser för att det ska kunna ge ett tillförlitligt svar. När standarden arbetades 

fram så ansågs det viktigt att en majoritet av företagen och organisationerna skulle ha råd att 

genomföra en varumärkesvärdering. Men det påpekades att det inte skulle vara 

                                                
38 Ibid 
39 Ibid 
40 Ibid 
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kostnadsbaserad tillräcklighet. För att kunna få en sann bild av värderingen så bör man göra 

så många observationer att den täcker minst 90 % av sannolikheten41.  

3.2.1.5	  Objektivitet	  
Sista kravet är objektivitet, det ska åskådligöra vem som har genomfört värderingen och till 

vilket syfte. Det är inte bara nödvändigt utan avgörande ifall värderingen har gjorts av någon 

som var objektiv och hade ett objektivt förhållningssätt. Subjektivt värderingsantagande ska 

inte utgöra interna värderingunderlag, för att en extern värderare måste kunna förstå och se 

rimligheten i värderingen42.  

Enligt ISO 10668 så finns det flera syften med att göra en varumärkesvärdering och delas in i 

tre huvudgrupper: värdering för styrning, värdering för bokslut och värdering för transaktion.  

3.2.2	  Syftet	  med	  en	  varumärkesvärdering	  

3.2.2.1	  Värdering	  för	  styrning 

- Strategisk planering 

- Marknadsföringsbudgetar 

- Varumärkesutvidgning 

- Varumärkesarkitektur 

- Segmentering och effektivare målgruppstyrning 

3.2.2.2	  Värdering	  för	  bokslut 

- Varumärket som säkerhet 

- Skatteplanering 

- Internprissättning 

3.2.2.3	  Värdering	  för	  transaktion 

- Köp av bolag 

- Samgående/fusion 

Värdering för styrning syftar på att den strategiska allokeringen av resurser det vill säga hur 

de strategiska resurserna fördelas inom företaget. Marknadsföringsbudget, görs en 

varumärkesvärdering så kan resultatet användas i marknadsföring och insynen för att se hur 

mycket pengar som har lagts på marknadsföring. Varumärkesutvidgning syftar på hur 

företagen kan utveckla sitt varumärke både finansiellt och strategiskt. Varumärkesarkitektur 

                                                
41 Ibid 
42 Ibid 
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handlar om uppbyggnaden och utformningen av ett varumärke. Sista värderingen som syftar 

på styrning är segmentering och effektivare målgruppstyrning och innebär att om företagen 

värderar sina varumärken så blir det lättare att hitta och urskilja sina kunder, genom det kan 

företagarna göra mer inriktad marknadsföring mot kunderna.  

Vid värdering för bokslutet så finns det en anledning att värdera för att få varumärket som 

säkerhet då varumärken inte får tas upp som en tillgång innan företagsförvärv så blir det ingen 

säkerhet juridiskt sett utan mer som en trygghet för leverantörer och banker. Det kan lämnas 

som en not i årsredovisningen. Det underlättar även skatteplaneringen då skatten redovisas 

och går även att se hur mycket skatt som betalas in till stat och kommun. Underlättar också 

internprissättningen.  

Vid värdering för transaktion så är det antingen vid köp av bolag eller samgående/fusion. När 

ett företag förvärvas eller slås ihop så får företagets varumärke tas upp som en tillgång i 

balansräkning43.    

3.2.3	  De	  olika	  analyserna	  	  	  	  
En varumärkesvärdering innehåller tre stycken analyser: Beteendemässig analys, juridisk 

analys och finansiell analys. Alla tre analyserna behövs för att kunna slutföra värderingen, den 

finansiella analysen bygger på information ifrån de andra två analyserna.  

3.2.3.1	  Beteendemässiga	  analysen	  
Den beteendemässiga analysen är tänkt att ge oss en inblick i hur bolagets försäljning ser ut 

över tiden. Genom att veta hur starkt varumärket är så kan vi se hur stor bäringen har på 

diskonteringsräntan. Här vill vi se hur stor andel utav försäljningen som är 

varumärkesrelaterad. Den beteendemässiga analysen ska även ge uppslag till hur bolagets 

marknad kommer att utvecklas samt förstå markandsefterfrågan. Analysen ska ge upphov till 

att säkerhetsställa hur starkt varumärket är i målgruppen och avgöra hur stor del av de totala 

kassaflödena som kan hänföras till varumärket. Styrkan hos varumärket påverkas av 

diskonteringsräntan genom att desto starkare varumärket är desto större chans är det att 

företaget blir valbart, köpt, återköpt och rekommenderat. Slutligen så ska även den 

beteendemässiga analysen klargöra hur känt varumärket är, vad det är känt för och utgöra 

underlag för den juridiska analysen.  

                                                
43 Sellin & Todoran. 2013 
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3.2.3.2	  Juridiska	  analysen	  
Enligt standarden så ska det juridiska skyddet påverka varumärkets värde då det ger en 

exklusivitet som tränger bort konkurrenterna. Arbetet bakom den juridiska analysen syftar till 

att ta fram de registrerade rättigheterna som skyddar varumärket, vilka andra skydd som kan 

tänkas finnas kopplat till varumärket och de associationer som kan kopplas till varumärket. 

Det kan vara kännetecken som har tagits i anspråk under en längre tid och stor omfattning 

som har blivit kopplat till varumärket. Juridiska analysen kan också innebära att identifiera 

firmaskydd, upphovsrätter, domännamn eller designskydd, som skyddar varumärket indirekt 

och bekräftar dess storhet på marknaden. Styrkor som kommit fram under den 

beteendemässiga analysen kan oftast översättas till juridiska styrkor. De största hoten mot en 

juridisk analys är att inte säkerhetsställa vilka rättigheter eller tvister som finns kopplat till 

varumärket utan vilket signifikans det befintliga skyddet har för det varumärke som ska 

värderas.  

3.3	  Värderingssätt	  och	  metoder	  ISO	  10668	  
Det finns tre olika ansatser av den finansiella analysen av varumärkesvärdering enligt ISO 

10668. Dessa är: 

3.3.1	  Marknadsansatsen	  
Marknadsansatsen innebär att varumärkets värde uppskattas genom jämförelser med liknande 

företag som köpare betalt för jämförbara varumärken. Det förutsetts då att man endast jämför 

med varumärken som har liknande karaktär i styrka på marknaden, finansiell och juridisk 

situation. Det ska också ligga inom en viss tidsram från när jämförbara varumärken värderats 

för att få tillförlitlighet i värderingen44.  

Problem som uppstår med denna metod är att specifika köp kan bli svåra att jämföra då man i 

många fall inte betalar för samma saker. Till exempel kan det bli så att överlåtelser kan 

grunda sig i att köparen betalar för bedömda synergieffekter och strategiska värden som inte 

kan jämföras med liknande företag. I dagsläget är det inte någon rekommenderad metod att 

använda vid värdering men för en utveckling i framtiden lät man den därför finnas kvar45. 

3.3.2	  Kostnadsansatsen	  
Här utgår värderingen från vilka kostnader som investerats för att bygga upp varumärket eller 

vad det skulle kosta att återskapa det. Vid företag som varit med länge kan det bli en svår 
                                                
44 Treffner, 2011 
45 Ibid 
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metod att använda sig av då det kan vara svårt att göra en rättvis bedömning. Räckvidden av 

marknadsföringsåtgärder och penningvärdet förändras över tiden46.  

Denna metod passar främst när det gäller relativt nya varumärken där det är lätt att se vad som 

investerats men svårt att avgöra en rimlig bedömning på framtida avkastning. 

Kostnadsansatsen används sällan men har ett stort användningsområde som analysverktyg 

eller som underlag vid beslutsfattande då man ska ge sig in på en ny marknad eller förvärva 

ett annat varumärke som redan finns47.  

3.3.3	  Avkastningsansatsen	  
Den sista metoden enligt standarden som arbetats fram kallas avkastningsansatsen. Det är den 

mest tillförlitliga metoden vid varumärkesvärdering enligt de representanter som jobbade 

fram standarden. Varumärket värderas genom att ”diskontera de framtida förväntade 

ekonomiska fördelarna som varumärket genererar under sin återstående ekonomiska livstid”- 

Jan Treffner48. Med avkastningsansatsen har det växt fram sex olika metoder för värderingen 

av varumärket. Dessa är prispremiemetoden, volympremiemetoden, 

royaltykassaflödesmetoden, inkomstfördelningsmetoden, residualkassaflödesmetoden och 

marginalkassaflödesmetoden. Vi har sedan valt att gå in närmare på prispremiemetoden och 

volympremiemetoden49: 

3.3.3.1	  Prispremiemetoden	  

Prispremiemetoden utgår från det diskonterade varumärkets förväntade framtida 

merkassaflöden som uppkommer i jämförelser med det pris som kan tas ut över vad en 

liknande vara tar som saknar varumärke. Rättare sagt så jämförs varan med produkter som 

marknadsförs med svaga varumärken då det inte är vanligt med produkter som saknar 

varumärken50.    

3.3.3.2	  Volympremiemetoden	  

I volympremiemetoden beräknas det diskonterande värdet av förväntade framtida 

rörelseresultat som varumärkets värde. Detta skapas av att man ser till den högre 

marknadsandel företaget som skall värdera varumärket har i jämförelse med konkurrerande 

                                                
46 Ibid 
47 Ibid 
48 Treffner,2011. S48 
49 Ibid 
50 Ibid 
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företag. Det kan också vara en ökning av marknadsandelar under den återstående ekonomiska 

livslängden som förväntas bli av varumärket51.   

Anledningen till den valda teorin är ganska självklar. Detta eftersom vår uppsats bland annat 

går ut på att se vilka fördelar som skapas med att värdera sitt varumärke, och då är det ISO 

10668 som företagen bör ha stöd av för att få en större tillförlitlighet med värderingen. Vi 

ville ta reda på vilka nyttor och fördelar som en varumärkesvärdering för med sig och vi 

behöver därför få en förståelse för hur värdena plockas fram enligt standarden 10668. 

3.4	  Immateriella	  tillgångar	  
För att en immateriell tillgång skall få aktiveras, det vill säga tas upp som tillgång i 

balansräkningen istället för en kostnad i resultaträkningen, krävs det att en del kriterier är 

uppfyllda. Tillgången måste ge ekonomiska fördelar i framtiden och företaget måste ha 

kontroll över tillgången. Det måste även kunna bevisas att det ”är sannolikt att de framtida 

ekonomiska fördelar som kan hänföras till tillgången kommer att tillfalla företaget, och 

tillgångens anskaffningsvärde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt”52. Många typer av 

immateriella tillgångar uppfyller inte dessa kriterier, som exempelvis humankapital53. 

Definitionen enligt IAS 38 på en immateriell tillgång är ”en identifierbar icke monetär 

tillgång utan fysisk form”54. Det krävs då att det även skall gå att avskilja eller att det finns en 

juridisk eller avtalsenlig rättighet när man talar om identifierbarheten av en immateriell 

tillgång55. 

Anledningarna till att värdera sitt varumärke är många och är vanligast vid förvärv av företag. 

Redovisningsreglerna tillåter inte att internt upparbetade varumärken skall tas upp och 

redovisas i balansräkningen. Samtidigt finns det ingenting som hindrar att företag kan låta sitt 

internt upparbetade varumärke bli värderat för att sedan ange värdet i tilläggsupplysningar. 

Att inte internt upparbetade varumärken får redovisas skapar problem när man ska beräkna 

det faktiska resultatet av en bedriven verksamhet och resultatet av gjorda 

marknadsföringsinsatser56. 

                                                
51 Ibid 
52 IAS 38, pkt 21  
53 Sundgren, Nilsson & Nilsson, 2013 
54 IAS 38, pkt 8 
55 IAS 38 
56 Ibid 
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Vid värdering av en immateriell tillgång är grundprincipen att det vid första 

redovisningstillfället ska värderas till anskaffningsvärdet57.  

På liknande sätt som för anläggningstillgångar skall andra kostnader som är hänförliga till 

köpet ingå i anskaffningsvärdet. Efter det första redovisningstillfället kan man välja att 

värdera den immateriella tillgången mellan två olika metoder. Den första är 

anskaffningsvärdemetoden där man använder sig av vanlig avskrivning enligt en linjär eller 

degressiv avskrivningsplan. Den är anpassad till tillgångens nyttjandeperiod eller någon 

produktionsberoende modell. Det kan förekomma att en immateriell tillgång har en 

obegränsad nyttjandeperiod och ska därmed inte skrivas av. Nyttjandeperioden skall då 

istället bedömas enligt försiktighetsprincipen om bedömningen är osäker. Om det finns tecken 

på värdenedgång av en immateriell tillgång som har en obegränsad nyttjandeperiod eller som 

ännu inte är klar för användning skall värdet prövas. Den andra metoden är 

omvärderingsmetoden som kan väljas alternativt till anskaffningsvärdemetoden. Här värderas 

tillgången med jämna mellanrum till ett omvärderat belopp, vilket blir det verkliga värdet. Det 

förutsätts då att det finns en aktiv marknad för den immateriella tillgången som skall 

värderas58. 

Varumärket skall enligt IAS 38 skiljas från goodwill och tas upp som en egen post i 

balansräkningen vid ett förvärv eller del av ett företagsförvärv59. 

Enligt IFRS 3 skall överpriset vid företagsförvärv redovisas och avskiljas till den tillgång de 

hänför sig till60.  

Redovisningsreglerna medger inte att man får ta upp värdet för internt upparbetade 

varumärken i balansräkningen. Samtidigt finns det ingenting som hindrar att man får värdera 

varumärket för att sedan lämna det i tilläggsupplysningar. De internationella 

redovisningsreglerna kräver idag att man hänför det pris som betalats utöver justerat eget 

kapital för ett förvärvat företag på de väsentliga tillgångarna man faktiskt har förvärvat. Vilket 

då exempelvis kan vara varumärket61. 

För att kunna få stöd från lagtexter så valdes denna teori. Även för att se hur man redovisar 

och vilka immateriella värden som skapas med ett företags varumärke. 
                                                
57 Ibid 
58 Sundgren, Nilsson & Nilsson, 2013 
59 Smith, 2006 
60 Sundgren, Nilsson & Nilsson, 2013 
61 Treffner  2011 
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3.5	  SWOT-‐analys	  
En SWOT-analys är ett sätt att bedöma företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Det 

gör företaget för att kunna bli bättre och anpassa sig till omgivningen. SWOT-analysen är ett 

viktigt verktyg för många företagare då det används för strategiutformning och 

affärsutveckling, företagaren kan välja att antingen göra det mot hela företaget eller specifika 

delar såsom till exempel ett varumärke62. Styrkorna som finns i en organisation skulle till 

exempel kunna vara en kundorienterad kultur eller särskilt kompetenta medarbetare. 

Svagheterna skulle kunna vara en problematisk åldersstruktur eller ofördelaktig lokalisering. 

Möjligheterna som återfinns i en organisation skulle kunna vara en ny teknologi där 

organisationen får  ett övertag eller en fördel gentemot konkurrenterna. Medan hoten skulle 

kunna vara ökade kostnader eller kulturella förändringar hos konsumenten63. 

Bild 1. Illustrerar en SWOT-analys64 

För att kunna urskilja ett företags styrkor, svagheter, möjligheter och hot med en 

varumärkesvärdering på ett tydligt och effektivt sätt valde vi SWOT-analysen. 

3.6	  Studier	  om	  varumärkesvärdering	  
	  

3.6.1	  Bran	  Valuation:	  A	  Strategic	  Tool	  for	  Business	  
Govind Narayan skrev 2012 vetenskapliga artikeln ”Brand Valuation: A Strategic Tool for 

Business” . Han ville forska fram den konceptuella bakgrunden till värdering av varumärket 

genom att granska tillgänglig litteratur.  

                                                
62http://www.entreprenorcentrum.se/vasterbotten/default.asp?path=32008,32013,32345,32475&pageid=4924 
(2014-04-15) 
63 Parment, A. 2008 
64 http://freemedia.se/wp-content/uploads/2011/10/swotanalys.jpg (2014-04-30) 
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I hans artikel tar han upp att under de senaste decennierna har varumärket blivit mer och mer 

uppmärksammat på en konkurrensutsatt marknad och hjälper säljarna att differentiera sig från 

sina konkurrenter. Varumärket fungerar som ett effektivt verktyg att hålla sig kvar på 

marknaden och öka värdet för sitt företag och precis som alla andra tillgångar genererar 

intäkter och värde till företaget.  

Varumärket är en av de mest värdefulla tillgångar som ett företag har. 

Framgångarna för företaget beror till stor del på framgångarna med varumärket eftersom de 

har potential att påverka konsumenternas val.     

Företag över hela världen blir alltmer medvetna om vikten av ett starkt varumärke eftersom 

det skapar ett internt värde och marknadseffekter som påverkar konsumenternas uppfattning 

av varumärket där rykte och image spelar stor roll. Detta gör att även ideella föreningar börjar 

utnyttja detta för att få frivilliga donationer och sponsring.  

På grund av ökad betydelse av varumärken som tillgång för organisationer menar författaren 

på att det finns en växande trend för varumärkesvärdering bland företag.  

Som slutsats kom Narayan fram till att på den globala, konkurrensutsatta marknaden där 

företagen inte är säkra på sin överlevnad är varumärket en av de få tillgångar som kan ge 

långsiktiga konkurrensfördelar för företaget.  

Eftersom betydelsen för immateriella tillgångar ökar bör chefer införa mer värdebaserat 

varumärkessystem som gör det möjligt att hantera varumärket på liknande sätt som alla andra 

tillgångar i företaget. Företag borde minska gapet mellan teori och praktik för 

varumärkesvärdering. En metod är inte lämplig för alla företag som värderar varumärket utan 

företag bör använda flerdimensionella tillvägagångssätt för att få en så bra tillförlitlighet som 

möjligt.  

Narayan citerar slutligen John Stuart, Chairman of Quaker (ca 1900) för att sammanfatta sin 

artikel: “If this business were split up, I would give you the land and bricks and mortar, and I 

would take the brands and trademarks, and I would fare better than you”65.  

Vi valde denna vetenskapliga artikel eftersom den beskriver betydelsen av varumärket och att 

författaren menar på i sin artikel att det finns en ökande trend för varumärkesvärdering bland 

företagen, vilket vi inte upptäckte någonting kring. 
                                                
65  Govind, N. 2012 
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3.6.2	  Understanding	  Your	  Organization’s	  Genuine	  Assets	  
Författarna Frigo, Mark L. Hurley, James skrev 2014 en artikel om företagets ”äkta 

tillgångar”. 

Man skriver att en av ekonomiavdelningens största färdigheter testas i att förstå vad som utgör 

de äkta tillgångarna i organisationen och sedan hjälpa sina organisationer att lära sig använda 

dem till sin fördel.  

Om man frågar revisorer och finansiella proffs om vem som borde bära ansvaret för vad som 

är företagets mest värdefulla förmågor, resurser och vem som bör veta mest om tillgångarna i 

en organisation svarar de flesta ekonomichefen.  

De mest värdefulla tillgångarna i en organisation är de ”äkta tillgångarna” där många inte 

dyker upp i balansräkningen eller i någon del av ett företags finansiella rapporter. Där äkta 

tillgångar kan definieras som materiella och immateriella resurser och medel som gör det 

möjligt för organisationen att uppnå sitt strategiska mål. Exempelvis varumärkets värde, 

anseende, personalkompetens och kund-, leverantör- och myndighetsrelationer. 

Forskaren säger i artikeln att baserat på omfattande forskning av framgångsrika företag, att de 

är dessa byggstenar till företagets strategi som ligger till grund för att skapa en hållbar 

konkurrensfördel, skapa tillväxt, leda till hög avkastning och öka marknadsvärdet för 

företaget.  

Artikeln är baserad på hundratals intervjuer med ekonomichefer och presentationer från 

ekonomiska toppmöten och konversationer under workshops med företag som är nystartade 

till Fortune 500-företag. Den stora spridningen av storlek av företag har man ändå kommit 

fram till en gemensam uppfattning, att överlag är det väldigt svårt att identifiera och hitta 

någon bra process att finna de äkta tillgångarna för ett företag. 

Genom att utveckla strategiska metoder att analysera företagets äkta tillgångar kan man höja 

sitt strategiska varumärke och förstå den roll som äkta tillgångar har vilket blir till en stor 

konkurrensfördel66.  

Här tar författaren upp de äkta tillgångarna i ett företag och nämner även saker som 

personalkompetens och relationer med olika slags aktörer vilket i nuläget inte får tas upp som 

                                                
66 Frigo, M,  L & Hurley, J. 2014 
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en tillgång i balansräkningen. Vi kommer därmed in på de varumärkesanalyser där 

samhällsnyttan även spelade en stor roll. 

3.6.3	  Brand	  Valuation	  and	  the	  Legal	  Aspects	  of	  ISO	  Brand	  Valuation	  

Standard	  10668	  
Adam Liberman and Tim Heberden heter de båda författarna till artikeln ”Brand Valuation 

and the Legal Aspects of ISO Brand Valuation Standard 10668” som publicerades 2012 sedan 

den nya ISO standarden satts i bruk ett par år.  

Liberman och Heberden menar på att immateriella tillgångar förmodligen värderas som ett 

företags mest värdefulla tillgång. Den minst förstådda delen av de immateriella tillgångarna är 

varumärket. Det är därför den nya standarden ISO 10668 togs fram. Standarden speglar en 

bild av växande betydelse av immateriella tillgångar av företagets värde. Detta har lett till att 

företag behöver i ökande omfattning få vetskap om värdet av immateriella tillgångar vid till 

exempel tvister, ekonomisk rapportering och beslutsfattande67.  

ISO 10668 släpptes i september 2010 av den internationella standardiseringsorganisationen. 

ISO är ett nätverk av standarder som innefattar 162 länder och därmed världens största 

utvecklare och utgivare av internationella standarder.  

Syftet med den nya standarden är att åstadkomma en konsekvent och tillförlitlig metod för 

varumärkesvärdering. Genom den nya standarden sätts det upp vilka metoder som skall 

användas vid värderingen, informationskällor och rapporteringskrav.  

Värderingsprocessen kan beskrivas genom en del typiska steg som: 

1 Definiera varumärket som skall värderas 

2 Klargöra syftet och omfattningen av värderingen 

3 Identifiera förutsättningarna för värdet 

4 Segmentera 

5 Val av värderingsmetod och metod 

6 Antagande av värderingen och analys 

7 Rapportering och offentliggörande 

Slutsatsen av artikeln är att de metoder som används för att värdera varumärken är 

väletablerade men kan bli missvisande vid felaktig användning eftersom man inte tar hänsyn 

                                                
67Liberman, A & Heberden, T. 2012 
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till beteendemässiga och rättsliga aspekter.  Den nya standarden tar hänsyn till detta vilket gör 

att det blir till en mer robust varumärkesvärdering.  

ISO standarden kommer dock bli så att värderarna kommer få en komplex samling med 

juridiska frågor att ta itu med vid bedömningen av värdet. Dessa är för övrigt inte nya men 

presenteras nu i den nya standarden vilket gör att värderare troligtvis kommer förlita sig mer 

på rättsöverlåtanden i större utsträckning än tidigare.  

Analysen av konsumenternas uppfattning är komplex men är viktig att förstå för varumärkets 

resultat, risk och ekonomiska livslängd. 

Jurister har länge insett behovet av specialister inom immaterialrätt och nu läggs den 

bedömningen hos företagsvärderare. Utan lång erfarenhet och utbildning är inte en 

företagsvärderare nog kvalificerad för en uppgift att urskilja kundernas beteenden. Detta som 

är en inverkan på varumärkets värde och på så vis ett krav för att bedöma varumärkets riktiga 

värde.  

Författaren menar på att det är positivt att se att juridiska krav ingår i standarden och när ISO 

10668 blir mer etablerad kommer de brister som uppstått innan standardens inträde bli 

behandlade68.  

Vi ansåg att denna artikel passade bra som teori då den tar upp de fördelar som skapats sedan 
den nya standarden infördes. 

	  

	  

	  

 

 

 

                                                
68 Ibid 
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4	  Empiri	  
I det här kapitlet presenterar vi den information vi har fått fram genom våra intervjuer med 

olika revisionsföretag och andra företag. 

4.1 Pricewaterhouse Coopers 
Tisdagen den 14:e april så genomfördes vår första intervju vilket var med Treffner på PWC. 

Treffner är en auktoriserad finansanalytiker och var tills för två år sedan partner på PWC, nu 

jobbar han endast som konsult. Tidigare så har Treffner skrivit två böcker om 

varumärkesvärdering och satt som ordförande i kommittén som tog fram standarden ISO 

10668. De flesta varumärkesvärderingarna som görs i Sverige är han delaktig i.     

4.1.1	  Jan	  Treffner	  

Treffner berättade att de flesta varumärkesvärderingar som görs i Sverige är han ansvarig för 

och han har genomfört värderingar i nästan hela Sverige. ISO 10668 har tyvärr inte fått det 

genomslag som han hade hoppats, och Treffner anser att en anledning kan vara för att det inte 

finns något tvång på att följa ISO när en varumärkesvärdering genomförs. Den vanligaste 

orsaken är när företaget vill lyfta upp varumärket då det inte finns något värde på det i 

balansräkningen. Det görs främst vid företagsöverlåtelser och rättstvister.  

 

Treffner beskrev för oss viktigheten med att förstå varumärket, hur det påverkar 

beslutsfattandet i intressegrupperna. Han menade på att det är avgörande att det finns 

förståelse för vilken lojalitet varumärket skapar och att plocka bort andra faktorer som inte är 

med och påverkar. Det är tillexempel faktorer som inte har med varumärket att göra och 

påverkar marknadsandelarna till vilket pris som ska sättas. Det kan vara så att det är just den 

lojaliteten som gör att varan klarar av en prisökning, men det är inte alltid lojaliteten som 

påverkar priset det kan även vara produktmaterialet. När den gallringen har gjorts så är det 

bara att diskontera de framtida kassaflödena som varumärket förväntas genera för att kunna få 

fram ett varumärkesvärde.  

 

Innan ISO 10668 tillkom så fanns stora problem, då nästan alla aktörer hade olika modeller 

för varumärkesvärdering. Aktörerna använde en massa olika parametrar som ingen riktigt 

visste var de kom ifrån vilket medförde att alla aktörerna fick olika värden och ingen visste 

vem som hade rätt eller hur dessa värden hade tagits fram. I ISO 10668 finns ett begrepp som 

heter transparant vilket innebär att aktören ska tydligt visa hur värdet har tagits fram, vilket 



Ekström & Olsson  2014-05-26 
 

 
34 

kan ses som ryggraden i ISO 10668, menade Treffner på. Syftet var också att två olika aktörer 

skulle kunna få samma värde av ett och samma företag. Trots att det inte finns något tvång på 

att följa ISO 10668 så säger Treffner att det finns en styrka genom att kunna säga att 

värderingen följer standarden. Efter ISO 10668 infördande under 2010 så har det inte blivit 

någon större skillnad på antalet företag som vill värdera sina varumärken.  

 

Att värdera sitt varumärke låter som en dyr historia, men så är inte alltid utfallet för de mindre 

företagen. Enligt Treffner är det enklare att värdera de mindre företagen och det blir oftast en 

förenklad version därför blir det inte heller så dyrt. Det går att göra en mera utvecklad eller en 

mindre utvecklad värdering beroende på hur stor varumärkesvärdering företaget vill ha och är 

villig att betala. Treffner säger att han har värderat väldigt många små företag och i praktiskt 

taget alla branscher. Han säger att det ska vara lättare att värdera ett tjänsteföretags varumärke 

än ett handelsföretags varumärke då tjänsteföretaget oftast endast har en produkt.  Treffner 

anser att de två största anledningarna till att företaget inte värderar sina varumärken är att det 

finns en stor okunskap och inget behov av det.  

 

Treffner berättade att det kan finnas vissa svårigheter vid en varumärkesvärdering såsom att 

renodla kassaflöden till just varumärket och sålla bort det andra. Det kan vara olika saker som 

tillexempel om man jämför två olika kök, Podium kök mot IKEA kök. Då Podium köket 

ligger på 250 0000- 300 000 kronor och uppåt medan ett IKEA kök ligger på 50 000- 60 000 

kronor och uppåt. Den stora prisskillnaden kan inte hänföras direkt till varumärket utan det 

finns andra aspekter som gör att det är ett högre pris som tillexempel kvalitén och design. Ett 

annat exempel som Treffner beskrev är hasselbladskameran mot andra kameror, då denna var 

väldigt stöttålig. Vilket förklarar prisskillnaden. En annan svårighet med värdering utav 

varumärken är att värden är färskvara. Då ett värde som beräknas fram idag kan vara ett helt 

annat om en vecka på grund av saker som inträffar i omvärlden. Även om ingenting händer så 

ändrar sig värdet på en tillgång år efter år.  

 

Treffner beskrev även för oss om att en anledning till varför få företag värderar sina 

varumärken, är att företagen inte får redovisa sina internt upparbetade varumärken som en 

tillgång. Men han ansåg att det ändå är viktigt att värdera varumärket eller varumärkena för 

att utvärdera deras effektivitet eller lönsamhet i marknadsinvesteringar som företaget 

genomför genom att jämföra värdetillväxten. Vid frågan om det kommer att komma standard 

som tillåter internt upparbetade varumärken att redovisas som en standard fick vi svaret ”Det 
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tror jag kommer, men kommer att dröja många, många år. Det kommer nog inte jag att få 

uppleva. Men jag tror det därför att en allt större och större del utav världen i ett företag 

byggs upp av immaterielltillgångar”. En annan ledning som han också beskrev är att ett 

varumärke, om det sköts rätt,  kan verka under en väldigt lång tid. Det finns inte samma sorts 

begräsning som med en teknologi eller inventarier. 

 

Treffner tycker att ISO 106668 är utomordentligt bra och säger att det finns vissa idéer på att 

komplettera den lite grann, vilket kineserna har tittat närmare på. Men en del som han tycker 

är rimligt att titta närmare på och eventuellt skapa en standard på är de psykologiska 

effekterna, såsom tillexempel lojalitet.  

 

Treffner menar på att om ISO 10668 följs så uppfylls viss trovärdighet och tillförlitlighet som 

inte skulle ha funnits om aktören inte hade följt ISO 10668. Vilket skulle enligt honom leda 

till att aktören skulle på sikt förlora kunder och tillförlitligheten i sitt arbete.  

 

Treffner och PWC har ingen tydlig marknadsföring att de utför varumärkesvärderingar, men 

han menar på att det finns stor kännedom om honom ändå. Om man tillexempel googlar på 

varumärkesvärdering så kommer han upp. Treffner menar på att förståelsen för innebörden av 

varumärkesvärdering är väldigt låg i företagens högsta ledning. Vilket ofta visas genom att 

området har tilldelats marknadsavdelningen. Detta är en av orsakerna till att han skrev boken 

”Varumärket som värdeskapare”.  

 

Styrkorna med en varumärkesvärdering säger Treffner är att det är ett bra sätt att utvärdera 

sina marknadsinvesteringar för att se om det fått det genomslag som företaget hade hoppats 

på. Även vid tvister och överlåtelser när värdet ska lyftas fram så är det en stor fördel att göra 

en varumärkesvärdering. ”Där Scan tillexempel, jag värderade varumärket Scan innan det 

skulle överlåtas nu kommer jag inte ihåg vilka det var som köpte. Och de fick bättre betalt det 

har sedan medgetts och angetts till pressen det är därför jag vet om det. Jag tror de fick 200 

miljoner mer när köparen fick klart för sig att vilket värde som fanns i varumärket”. Treffner 

ser inga svagheter förutom att om inget behov finns så är det att kasta pengarna i sjön. 

Möjligheterna som han ser med en varumärkesvärdering är stora för då får företaget ett 

avstamp och vet sedan hur de ska gå vidare för att vidareutveckla sig. Sedan efter ett par år 

kan de göra en uppföljning för att se hur det har gått. Det finns inga direkta hot menar 

Treffner på.  
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Treffner berättade att det är ungefär samma reaktion i de andra länderna som också 

anammade standarden. Och han tror att det kommer att dröja 10 till 20 år innan någon stor 

förändring kommer att ske69.   

 

Vid en andra kontakt med Treffner beskrev han att standarden inte tar hänsyn till 

samhällsnyttonivån. Den är framtagen och utvecklad för att få ett gemensamt 

tillvägagångssätt vid varumärkesvärdering och beaktar nu de juridiska och beteendemässiga 

aspekterna. I Kina håller man på att utveckla en ny standard som mycket väl kan ta hänsyn till 

tillexempel miljöeffekterna enligt Treffner. Vidare menar han på att man inte får se 

standarden som en lärobok utan mer som ett hjälpmedel70. 

4.2	  Lammet	  och	  Grisen	  
Den siste april så gjordes den första företagsintervjun och den gjordes med Mattias Richert 

som är VD för Lammet & Grisen. Företaget har funnits sedan 1969 och bildades på norra 

Öland av Richerts far och farbror. 1990 så bestämde man sig för att expandera och gjorde det 

genom att öppna upp en ny restaurang i Sälen. Idag har Lammet & Grisen en 

restaurangkoncern där Öland och Sälen är varsitt dotterbolag till moderbolaget som ägs av 7 

stycken delägare. Omsättning ligger på mellan 35-37 miljoner och har cirka 50 anställda. För 

att nå ut till ännu flera kunder så har de även startat upp en egen butik i Sälen där Lammet & 

Grisens varor säljs, samt inlett försäljning genom livsmedelsbutiker i Dalarna och i Småland. 

4.2.1	  Mattias	  Richert	  
Vid intervjun med Mattias Richert så berättade han att Lammet & Grisen har värderat sitt 

företag. Anledningen är att de har som strategi att låta nyckelspelare i verksamheten komma 

in som delägare i koncernen. För att det då ska vara möjligt så krävs en värdering av företaget 

för att kunna ”köpa in sig”. Värderingen av företaget har skett löpande och skett på olika sätt, 

dels med hjälp av revisorer och även internetbaserad värdering av företaget Adekvat. Sedan 

för att få ytterligare kontroll så gör Richert en egen värdering av företaget, dock endast 

internt.  

Lammet & Grisen har inte värderat sitt varumärke, men de har en stor kännedom om att det 

har ett stort värde. Ett kvitto på att det finns en stor kännedom kring Lammet & Grisen är att 

                                                
69 Jan Treffner, PWC – 2014-04-15 
70 Jan Treffner, PWC – 2014-05-20 
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genom åren så har 1,4 miljoner gäster besökt restaurangerna och cirka 80 000 per år. Mattias 

Richert och företaget visste inte om ISO 10668 men tyckte att det var väldigt intressant.  

 

Mattias Richert är VD och huvudansvarig för varumärket, vilket innebär att se till så att det är 

skyddat, registrerat, det görs uppföljning, marknadsföring och vård av varumärket. Mattias 

Richert menar på att ”Varenda mening man skickar ut i media är en vård av varumärket. Om 

det så är en annons i tidningen eller en radioreklam eller ett reportage en journalist skriver 

så måste vi alltid tänka på att varumärket kommer fram på rätt sätt och förhoppningsvis 

förstärks”. Ett exempel på det är att Lammet & Grisen har en anställd som är utbildad inom 

sociala medier. Idag finns det ungefär 5500 personer som gillar deras facebooksida.  

 

Richert berättade även att de har använt sitt starka och kända varumärke och påbörjat 

försäljning av deras välkända produkter till livsmedelsbutiker. En annan sak som varumärket 

har medfört är att leverantörer vill synas med varumärket Lammet & Grisen. När de gör 

ramavtal med sina leverantörer så är de väldigt måna om att synas med företaget och på deras 

trycksaker eller på själva restaurangerna. Detta är något som Lammet & Grisen har omsatt i 

pengar och får förmånliga avtal vid inköp av varor. Mattias Richert sa, ”Vi får helt enkelt 

marknadsbidrag och så för att de ska få leverera produkter till oss vilket man kan hänföra till 

varumärket”.   

 

Richert beskriver även att det förs en hel del diskussioner internt huruvida man ska ta med det 

varumärket i de interna aktietransaktionerna eller ej. I dagsläget så har det valts att inte ta med 

då man försöker att vara så neutrala som möjligt och inte blåsa upp värdet för mycket. För då 

skulle det vara svårt för nya aktieägare att komma in. Men Richert menar även på att 

varumärket har ett värde i sig.  

 

Vid frågan på om Lammet & Grisen har planer på att expandera så svarade Richert att de 

årligen får förfrågningar från krögare och andra som vill samarbete med dem, men hittills har 

de valt att tacka nej. Av den enkla anledningen att företaget är måna om varumärket, vill 

skydda det och vill ha en viss exklusivitet. Då det har tagit över 40 år att bygga om det starka 

varumärket som finns idag. Richert berättade att det även har kommit förfrågningar ifrån 

Medelhavet.  
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Mattias Richert svarade att de eventuellt skulle kunna tänka sig att värdera sitt varumärke. Det 

skulle definitivt vara aktuellt om de skulle sälja ut hela familjeföretaget. Omständigheterna är 

en stor avgörande faktor ifall det ska ske eller inte. Vidare så menar Richert att det finns en 

god kännedom om hur gästerna rankar varumärket. Eftersom det görs regelbundna 

enkätundersökningar på deras gäster. Där Lammet & Grisen har en kundnöjdhet på 4,8 av 5.  

 

Det ses som stora möjligheter att nyttja varumärket genom att ta fram egna vin- eller ölsorter. 

Även egna kokböcker eller olika sorters kurser.  

 

Richert menade på att ovetskapen om den nya standarden och behovet är stora anledningar till 

varför inte fler företag har valt att värdera sina varumärken. Men han menar även på att det är 

en viktig process för att vårda varumärket. Vidare så skulle han kunna tänka sig att värdera 

varumärket om det blev vanligare i Sverige. Eftersom det finns en stor nyfikenheten kring 

ämnet inom företaget71.    

4.3	  Företag	  A	  
Vi gjorde en mailintervju med ett företag som valde att vara anonyma. Vi fick kontakt med 

marknads- och försäljningsdirektören. Företaget startades på 70-talet och har en omsättning 

på över en miljard. Företag A befinner sig i Kalmar län och är ett stort företag med ett par 

hundra anställda.  

4.3.1	  Jan	  Jansson	  

Företag A har inte värderat företaget eller varumärket eftersom de är ett familjeföretag och 

har inga planer på att ändra det. De har hört talas om ISO 10668 men eftersom företaget har 

valt att inte värdera varumärket så har de inte satt sig in i standarden mera.  

 

Hur företaget jobbar med sitt varumärke är hemligt och företagsledningen, vilken vår 

intervjuperson sitter i, är väl insatt i arbetet kring varumärket. De mäter kännedom, lojalitet 

och attityd mot deras huvudkonkurrenter. På grund av företagets ägarbild så har de inte sett 

några fördelar med att värdera varumärket. De menar på att deras nuvarande ägare är mycket 

investeringsbenägen för att stärka varumärket, men hade den inte varit det så hade det varit 

motiverande med en värdering av varumärket.  

                                                
71 Mattias Richert, Lammet & Grisen – 2014-04-30 
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För några år sedan gjordes en varumärkesprofilering vilket har ökat upp kännedomen om 

företaget både lokalt och regionalt. Företaget anser att profileringen har möjliggjort att de kan 

rekrytera den bästa lokala arbetskraften. De mäter varje år exponeringsvärdet både lokalt och 

regionalt av varumärkesprofileringen.  

 

Företaget anser att det goda varumärket är en förutsättning för att lyckas med deras produkt. 

Då det handlar om att skapa en god image, väcka sympati och få en viss lojalitet till 

varumärket och produkten. Vilket också möjliggör prissättningen. En annan möjlighet är att 

det säkerhetsställer långsiktig lönsamhet i företaget vilket leder till att företaget kan 

vidareutveckla verksamheten72.  

4.4	  Liljeholmen	  
Torsdagen den 8 maj var vi i kontakt med Britta Hugosson på Liljeholmens stearinfabrik för 

en telefonintervju. Hon är produktchef och jobbar även med marknadsföringen på fabriken 

och E-butiken. Liljeholmen grundades 1839 i Stockholm av Lars Johan Hierta, samma man 

som grundade Aftonbladet. 1970 flyttades fabriken till Oskarshamn och har idag 90-95 

stycken anställda. Företaget omsätter 220 miljoner och är kungliga hovleverantörer av sina 

ljus.  

4.4.1	  Britta	  Hugosson	  	  

På Liljeholmens har man inte värderat sitt varumärke på senare år och ställer sig frågande till 

hur man gör det. Det gjordes en värdering 1995 på grund av ett ägarbyte. Metoder för själva 

värderingen finns dock inte tillgängligt men ett värde togs fram.  

Den nya standarden har man inte hört talas om så vi förklarade även för detta företag varför 

och hur standarden är utformad. Britta tillsammans med Vd:n sökte information om den nya 

framtagna standarden men varken Britta eller Liljeholmens VD hade hört talas om ISO 

10668.  

På Liljeholmens försöker man stärka sitt varumärke genom att berätta historien bakom 

företaget eftersom den går långt tillbaka då man till exempel firar 175 år i år. Man har hela 

tiden under dessa år varit på svensk mark vilket man använt sig av vid marknadsföring. 

Företaget är utmärkande på det sättet att det varit verksamt i så många år att man är ett av 
                                                
72 Jan Jansson, Företag A – 2014-05-02 
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Sveriges äldsta fortfarande verksamma företag. Liljeholmens använder sig bland annat av 

förnybara råvaror och en miljövänlig stearinljus produktion, vilket man jobbar mycket med. 

Främst är det den äldre generationen som känner till Liljeholmens och utöver den kategorin 

av människor försöker man hitta lösningar att även knyta till sig nya kunder i de yngre att 

tycka företagets varumärke är att satsa på.  

Produktchef Britta Hugosson berättar vidare att det är hon som huvudsakligen jobbar kring 

hanteringen av varumärket och samarbetar mycket med företagsledningen kring detta för att 

få ut så mycket som möjligt. 

Några fördelar att värdera varumärket gentemot kunder eller i övrigt ser Britta och medger att 

det kan vara bra för att skapa sig en uppfattning om själva marknaden vart man står och på så 

sätt sätta ett optimalt pris för sin produkt. Hon tycker att den nya standarden verkar bra med 

att man använder samma metoder vid värdering.   

I det stora hela har man rätt dålig koll på varumärkesvärdering och har inte riktigt fallit in i de 

banorna för användning av en sådan. Britta säger att det är svårt att avgöra om de skulle 

kunna tänka sig att göra en varumärkesvärdering men har efter våra ställda frågor fått upp 

intresset för ämnet i fråga.  

Möjligheter som skapas genom ett starkt varumärke ser Britta som många och nämner 

återigen styrkan vid marknadsföring. Hon tycker att det verkar bli viktigare och viktigare med 

ett starkt varumärke och kunder väljer mer och mer inte vilka produkter som helst.  

Det är många företag som marknadsför sig genom att stoltsera med sin tidiga uppstart och att 

de har varit verksamma sedan en väldigt lång tid tillbaka. Detta är någonting Liljeholmens 

sedan starten 1839 kan slå de flesta företag i just det avseendet. Ett starkt varumärke kan man 

lita på och kan i vissa fall skapa identitetstillhörigheter vilket är viktigt att tänka på som 

företag menar Britta på73. 

4.5	  IK	  Oskarshamn	  
IK Oskarshamn är en klassisk ishockeyförening som bildades 1970 sedan Oskarshamns AIK 

och IFK Oskarshamns hockeysektioner slogs ihop. Visserligen hette de till en början IK70 

och inte förrän 1986 bytte de namn till det de heter idag. IK Oskarshamn har haft ett 

ishockeylag i näst högsta serien i ishockey i 18 raka säsonger. Man har cirka 15 
                                                
73 Britta Hugosson, Liljeholmens – 2014-05-08 
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heltidsanställda i klubben plus spelartruppen. Vår intervju gjordes med klubbchef Martin 

Svenson som suttit på posten i två år. IK Oskarshamn omsätter idag 26 miljoner inklusive ett 

dotterbolag, men det är främst i den ideella föreningen man bedriver sin verksamhet. 

4.5.1	  Martin	  Svenson	  
IK Oskarshamn är det enda företaget vi har intervjuat som har värderat sitt varumärke. Vid 

kontakt med Martin Svenson beskrev han att bakgrunden till att IK Oskarshamn valde att 

värdera sitt varumärke var att det fanns en stor nyfikenhet kring värdet. Det är svårt att 

omvandla värdet som folk förknippar med varumärket och vad som det anses vara värt till 

kronor. Detta var något som IK Oskarshamn ville få kunskap om och hur de kan stärka just 

det värdet. Martin berättade att den kunskapen och hjälpen fick de av Caddie Sport and 

Business. Denna kunskap är något som IK Oskarshamn sen kan använda vid kontakt med 

näringslivet och kommunen.  

 

Martin Svenson berättade att inte heller han hade hört talas om ISO 10668 och visste inte om 

värderingsföretaget hade använt sig utav standarden. Han berättade att värderingen grundades 

på intervjuer av människor som berörs av varumärket och sedan gjordes en analys och 

värdering av en professor i ekonomi. Ett viktigt resultat av värderingen var att se vad klubben 

genererar tillbaka till kommunen.  

 

Svenson beskrev möjligheterna med varumärkesvärderingen som sådana att det ger en 

fingervisning av vad det är värt. Vilket medför att IK Oskarshamn kan använda sig utav detta 

i väldigt många diskussioner både med näringslivet och med kommunen. Sen finns det en 

större tillförlitlighet när en extern part har genomfört värderingen. För föreningen gäller det 

att omsätta pengarna som det står att det är värt, till pengar i verkligheten och få kommunen 

och näringslivet att verkligen inse värdet i sporten för orten och ortens näringsliv. En gren av 

värderingen kan även vara att se hur mycket det går att pressa upp biljettpriserna och 

exponeringen menade Martin Svenson på.  

 

Hur arbetet går till med varumärket är främst en styrelsefråga. Men klubbchefen berättade att 

det är den operativa delen av föreningen som jobbar mycket mot näringslivet och jobbar med 

att rent marknadsmässigt stärka och framhäva föreningens marknadsposition. Han menade på 

att det långsiktiga arbetet är något styrelsen jobbar hårt med.  
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Genom denna varumärkesvärdering fick IK Oskarshamn svart på vitt vad som är en styrka 

med deras varumärke, vad de gör bra och vad de gör mindre bra. Även vilka svagheter som 

finns och hur de påverkar föreningen negativt. Vilket är något som de nu kan jobba vidare 

med sa Martin Svenson. Han tror även att det är fler föreningar än företag som värderar sitt 

varumärke.  

Slutligen så berättade Martin Svenson att de blev väldigt nöjda med resultatet och det finns en 

stor samhällsnytta som kommunen drar av varumärket. Men det är svårt att sätta ett exakt 

värde på vad varumärket är värt. De arbetar nu hårt med att omsätta analysen i pengar74.  

4.6	  Caddie	  Sport	  &	  Business	  
Vi var i kontakt med företaget Caddie Sport & Business där vi gjorde en intervju. Företaget 

inriktar sig på varumärkesanalys för idrottsföreningar i Sverige. Vår intervju gjordes först 

med Frans Fransson som jobbar för företaget som konsult och även med en utbildning för 

sportmarknadsförare. Frans Fransson arbetar med att ta fram den kvalitativa bedömningen av 

varumärket genom att bland annat göra djupintervjuer. Han analyserar varumärket vilket han 

sedan delger sin information till en annan konsult, Björn Anders Larsson på 

Idrottsekonomiskt Centrum, som gör den kvantitativa bedömningen av varumärket och som 

sedan sätter ett värde. 

Caddie Sport har två kontor i Sverige, ett i Helsingborg som är huvudkontoret och ett kontor i 

Stockholm.  

4.6.1	  Frans	  Fransson	  
Frans Fransson säger att det här med värdering av varumärket egentligen har flera 

dimensioner. Dels finns det så kallade kvalitativa värden som är sociala-, kulturella- och 

profilvärden som varumärket skapar. Sedan finns det också de kvantitativa delarna av det ett 

varumärke består av vilket man då kan beräkna hur mycket de kvalitativa värdena är värda. 

För att göra någon slags värdering och beräkning av varumärkets värde krävs det att man tar 

reda på vilka kvalitativa värden varumärket skapar. 

På Caddie följer man inte den nya ISO standarden 10668 eller använt sig av standarden som 

någon modell för framtagandet av värdet på varumärket.  

Frans gör främst varumärkesanalyser inom föreningslivet men har även varit inne på ett 

sponsorföretag och tittat närmare på det.  
                                                
74 Martin Svensson, IK Oskarshamn – 2014-05-08 
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Det kommer fler och fler förfrågningar från föreningar om en varumärkesanalys från 

elitklubbar inom främst ishockey och då hockeyallsvenskan. Klubbarna börjar förstå och inse 

hur viktigt det är. Frans menar på att det är kanske inte just värdet på varumärket som är det 

viktiga vid en värdering utan att ta reda på vad varumärket skapar för kvalitativa värde som 

helhet för klubben. Man skapar en förståelse mellan föreningsliv, näringsliv och kommun.  

Det är främst i de situationerna varumärkesfrågorna blir aktuella och känslan är att ofta 

upplever man att föreningarna känner sig lite missförstådda av hur kommuner ser på 

värdeskapandet för idrotten.  

Företaget har en modell som följs för hur arbetet vid värderingsprocessen ser ut och ser till så 

att föreningarna har råd och möjlighet att anlita en varumärkesanalytiker från Caddie för en 

rimlig summa pengar. Analyserna kan se lite annorlunda ut och vid mer djupgående analyser 

kostar det även mer pengar. Men från början i det första stadiet har man en modell som på 

något vis är anpassad till föreningens situation. Senaste kunden var Mörrums hockey som tog 

företaget 3-4 månader att analysera då man även parallellt arbetade med utbildningsinsatser så 

att föreningen kan få självhjälp att jobba vidare med de här frågorna. 

Beroende på hur djupgående analysen av varumärket är så ligger en normal summa för en 

tjänst som denna på 25 000 kronor och uppåt. 

Att jämföra en analys av en förenings och ett företags varumärke kan liknas på väldigt många 

sätt men vid en föreningsanalys så säger Frans att det nog är mer variabler att ta hänsyn till 

jämfört med en värdering av ett företags varumärke. En förening har många intressenter att ta 

hänsyn till och hur de förhåller sig till klubben vilket gör föreningens situation mer komplex. 

Anledningarna att genomföra en varumärkesvärdering anser Frans främst vara internt. Detta 

då man ska ha en förståelse hur man ska se till att varumärkets värde kan öka på sikt. Man ser 

vad varumärket är med och skapar i samhället vilket föreningslivet i många fall gör 

fantastiska saker och väldigt mycket nyttor men man är generellt dålig på att kommunicera 

det. Det är ett arbetsredskap internt men även en möjlighet för kommun och näringsliv för det 

arbete som läggs ner och de värden som ett idrottsvarumärke skapar. Det handlar om att både 

titta internt och externt på vad det kan ge klubben som orten och kommunen beroende vad 

man tittar på. 

Det finns problem man kan koppla till den kvantitativa bedömningen då man ska göra siffror 

och kan utgå från flera olika modeller och göra olika antaganden och man måste därför vara 
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noga och tydlig med hur antagandet sett ut. Det är en problematik att man kan mäta på flera 

olika sätt och Frans menar därför på att de viktigaste delarna är de mjuka värdena som man 

får fram för att jobba vidare, vårda och utveckla i föreningen. Fokus ska inte ligga på en siffra 

för hur mycket varumärket är värt utan hur föreningen skall jobba vidare och stärka sitt 

varumärke. 

Rekommendationen är att föreningen formar en arbetsgrupp som internt jobbar vidare kring 

frågorna, vad som ger varumärket värdetillväxt och tar fram en varumärkesstrategi för 

framtiden som man sedan följer upp hela tiden.  

En varumärkesvärdering och analys är en angelägenhet för hela föreningen såväl för de som 

jobbar ideellt som professionellt och inte bara för en klubbchef. 

En nackdel skulle kunna vara att det tas fram en analys och sen är klubben nöjd med det. Att 

det blir någon form av ett slutligt dokument men det är egentligen den dagen som klubben 

börjar jobba med varumärket som att starta en arbetsgrupp eller projekt som driver det som 

Caddie har tagit fram och presenterat för föreningen. Vidare ska det inte läggas för stort fokus 

på vilka siffror som tas fram utan vilka de mjuka delarna är och kan förbättras. 

Caddie Sport & Business marknadsför sig främst genom sitt kontaktnät och genom media.  

Det är hittills främst hockeyklubbar som företaget gjort sina värderingar och analyser mot. 

Värdet som tas fram är bra att kunna ha med vid diskussioner i frågor om subventioner från 

kommunen eller näringsliv skall gå in och sponsra75. 

4.7	  IdrottsEkonomiskt	  Centrum	  
IdrottsEkonomiskt Centrum är en ekonomisk förening som sedan några år genomför analyser 

av utvecklingen inom sport och ekonomi. Företaget beskriver utvecklingsmöjligheter för 

sportsektorn. Sportens olika nyttovärden används och innehållet bygger på deras olika 

samarbetspartners.  

Kalkylen som gjordes för att ta fram IK Oskarshamns värde på varumärket sammanställdes av 

Björn Anders Larsson som jobbar på IdrottsEkonomiskt Centrum. Kalkylen delades in i två 

delar. Den ena delen bestod i föregående års värdeskapande, vilket innehöll summan av 

skatteintäkter och övriga nyttovärden. Det är nyttovärdena till skapande av IK Oskarshamn 

för medlemmar, publik och övriga medborgare i stolthet, psykisk och medicinsk hälsa, 

                                                
75 Frans Fransson, Caddie Sport and Business – 2014-05-13 
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attraktivitet att bo och driva företag i Oskarshamn med mera. Dessa delar sammanställdes och 

ett värde plockades fram. Ett annat värde togs fram genom att ta fram kapitalvärdet på IK 

Oskarshamn från och med 2013. Där det samlade värdet av varumärket plus socialt kapital 

som inkluderar nätverk, medlemmar och medborgare räknat som vad det skulle kosta att 

bygga upp detta lades samman med ett ackumulerat nuvärde av kommande års verksamheter 

med en viss diskonteringsränta. 

4.7.1	  Björn	  Anders	  Larsson	  

Björn Anders är doktorand i företagsekonomi på Lunds universitet och kommer från en 

bakgrund där han forskat på fritiden.  

På dagarna driver Björn Anders som ordförande i ett bolag som heter IdrottsEkonomiskt 

Centrum IEC och även ett annat företag som heter Nordeg där de gör analyser och 

utvärderingar. Det finns där ett nätverk av forskare runt om i Sverige som tittar på och arbetar 

med analyser av ekonomisk tillväxt. Han föreläser ibland för Caddie. Han är väldigt 

sportintresserad och har sedan tidigare varit väldigt aktiv inom det idrottsliga som till exempel 

10 avklarade maratontävlingar. Han har även spelat mycket hockey, bandy och fotboll som 

ung.  

Inte heller Björn kände till den nya framtagna standarden och har inte heller han använt sig av 

den vid något av sina arbeten vid varumärkesvärderingar. Björn säger att det behövs att man 

går efter någonting som säger vilka metoder man skall använda sig av och därigenom inte 

komma på lös sand och lyfta fram olika element och perspektiv i varumärkena vilka då inte 

kan bli jämförbara.  

I fjol gjorde Björn en studie som gäller golfförbundet, där han såg till samhällsnyttan med 

golfen, vad sporten gjorde för värdeskapande för kommuner. Nu på senaste tiden har han med 

Frans Franssons hjälp gjort bland annat analyser av Mörrums Hockey, IK Oskarshamn och 

Tingsryd hockey. Men annars gör han mycket samhällsnyttoanalyser och inte 

varumärkesdelen vilken Frans står för. Samhällsnyttoanalysen inkluderar hela orten inklusive 

laget vilket man gjort på de tre klubbarna som tidigare nämnts och även mot fotbollsklubben 

Ljungskile SK. 

Björn ser det som en trend att titta på varumärket som sådant. Han ser det som en begränsad 

värdedimension, det vill säga av alla värden som finns så är varumärket ett. Han lägger 
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samman till exempel Frans och sitt eget arbete vid värderingen av IK Oskarshamn där Frans 

gör varumärkesanalysen och Björn de andra sakerna.  

De andra sakerna menar Björn är att göra en fullvärdesanalys av någonting i samhället där 

man är tvungen att fånga många olika dimensioner. Det kan om klubben betyder någonting 

för folkhälsan, sociala sammanhållningen i bygden, social inkludering eller socialt kapital. 

Man ser också till om klubben betyder någonting för stoltheten eller attitydpåverkan. Allt 

detta utöver ekonomiska effekter i form av jobb och skatteintäkter. 

Att få fram det korrekta samhällsvärdet i pengar är inte det lättaste men man använder sig av 

sådana saker som skuggbegrepp som man kan göra i varumärkesanalysen också. Så vad det 

skulle kosta för kommunen att stå för ungdomsverksamheter och den sociala inkluderingen av 

ungdomar som medförs. Värdet ligger också i vad alternativkostnaden är för vad de ideella 

krafterna gör för föreningarna om istället kommunen jobbat med de bitarna. Björn pratar här 

om skuggintäkt och skuggkostnad, alltså vad det skulle kosta om föreningen inte skulle göra 

vissa saker. Det blir ett resonemang för vad föreningen gör och vilken roll den har på orten 

och i kommunen. 

Björn fick upp intresset för de här mjuka värdena och fick funderingar kring om de i 

marknadsföringsvärlden, där han kommer ifrån, har haft ett alltför begränsat synsätt på en 

verksamhet, en stad, en förening eller en produkt. Det skapas mycket mer värden än bara 

marknadsvärdet.  

Det är en sorts begränsning, familjen som ligger bakom barnen som spelar i ungdomsserien 

och lagen är med i nätverk som sysslar med andra delar av vad man kan kalla för det sociala 

och kulturella kapitalet i bygden. Björn har inte gjort något försök men är inne på diskussion 

om att socialt och kulturellt kapital är väldigt stort i väldigt starka orter som har väldig 

koppling till sin förening eller sport. Björn exemplifierar Leksand och tror att det sociala 

kapitalet är väldigt stort och det är värt åtskilja hundra miljoner eller mer i Leksand. 

Det är skillnad från Stockholmsområdet som består av 26 kommuner. Det är svårt i folktäta 

regioner med många föreningar och kommuner vilket leder till att samhället är mycket större 

än föreningen och i andra fall kan föreningen vara nästan lika stort och starkt som samhället. 

Exempel på det är Leksand och Åtvidaberg. 

 

Svårigheten är även här att det inte finns någon etablerad metodik utan man skulle egentligen 

ha en ISO norm om hela samhällsnyttoanalysen. Björn menar på att man borde ha procedurer 
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att ena sig om hur man beräknar samhällsnyttan av någonting. Det kan handla om en 

kommun, stad, region eller frivillig organisation.  

 

Han berättar att det finns cirka 8-10 faktorer bakom beroende vad det är för någonting. Man 

ser till varumärket, vad till exempel golfen är värd. Golfen är en faktisk beskrivning av golfen 

som varumärke men det kunde vara lite mera distinkt och värt pengar. Det kunde varit 

registrerat och värt pengar och ägts som ett trademark av någon. Så som till exempel Formel 1 

är det i bilar, där det ägs av ett bolag. Det finns även andra exemplen som UEFA, som äger 

Champions League i fotboll och tjänar pengar på. 

”Man brukar säga i företagsekonomiska eller forskning att ett farligt fel är den så kallade 

reduktionismen när man reducerar ett begrepp.”  

 

Ett stort problemområde eftersom utifrån det definierade problemet reducerar man det man 

tittar på och sen håller sig endast till den reducerade frågeställningen i forskning på 

universitet. Visserligen blir det lättare att hantera, det är en sak, men då måste man redovisa 

varför man reducerat just till det. Frågor som dyker upp vid varumärkesanalyser är just varför 

man reducerar till det man gör. 

 

En annan faktor som spelar in är folkhälsoeffekten. Jämför till exempel fotboll i elitlag där 

man ställer sig frågande till om folk blir arga och slåss och dålig hälsa eller jämfört med att de 

ägnar sig åt nyttig motion, förstärkt kondition och socialisation. Det kan nämligen bli ett 

negativt värde om det drar med sig tråkigheter som kostar pengar.  

 

Folkhälsan är en dimension på värdet i samhället och en tredje dimension är vad det betyder 

för skatter och ekonomi vilket Björn Anders är specialist på att räkna om allt till pengar. 

Det gäller att se vilka skatteeffekter klubbarna genererar vilket uppkommer bland annat av när 

klubbarna köper saker eller betalar löner till spelarna så blir det skattepliktiga inkomster som 

hamnar i kategorin skatteeffekter. 

 

Nästa dimension är socialt kapital, där man ser till ungdomsverksamheten och hur många som 

involveras och gläds utav organisationens verksamhet.  

 

Det finns även en miljöeffekt som tas hänsyn till att det skapas en bra miljö och natur.  
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Genom till exempel sporten golf kan det uppstå en nätverkskapande effekt när folk inom 

affärslivet träffas och knyter kontakter vilket blir ett värde i sig. Företag kan även genom 

framgångsrika sporter som Sverige är kända i världen över, dra nytta genom att nå till en 

större publik av att marknadsföras i samband med dessa. Någonting som även det blir en 

nätverkskapande positiv kraft.  

 

Sammanfattningsvis är de olika effekterna Björn berört: 

• Socialt kapital (ungdomsverksamhet) 

• Kulturellt kapital (storytelling som historia) 

• Ekonomiska värden (ekonomisk tillväxt, skatteintäkter) 

• Folkhälsoeffekterna (där huliganfrågan är en minuspost i fotboll) 

• Miljöeffekter  

• Nätverksskapande 

• Ortens attraktion på medborgare o företag 

Björn Anders Larsson anses vara den enda i Sverige som gör sådan här nyttoanalys inom 

sport76. 

	  

	  

	  
 

 

 

 

                                                
76 Björn Anders Larsson, IdrottsEkonomisktCentrum-2014-05-14 



Ekström & Olsson  2014-05-26 
 

 
49 

5	  Analys	  	  
I analyskapitlet kommer vi att analysera, tolka och granska vårt insamlade material. Vår 

professionella syn och tolkning kommer att ges när vi jämför teorierna och empirin i detta 

kapitel. 
 

5.1	  Experterna	  
Vid intervjun med Jan Treffner, Frans Fransson och Björn Anders Larsson så fick vi lite 

delade uppfattningar kring ISO 10668. ISO 10668 är en standard som tillkom under 2010 som 

beskriver hur ett företags varumärke ska värderas på ett liknande sätt. Det är fem stycken krav 

som ska uppfyllas i ISO 10668: transparens, validitet, tillförlitlighet, tillräcklighet och 

objektivitet för att följa standarden77. Viktigheten med transparens i en värdering betonades av 

Treffner, då det visar hur värderingen har gått till och det finns en stor insyn, detta är något 

som inte fanns förut78. Samma sak tryckte Sellin & Todoran på i sin bok att den ökade 

insynen skulle ge en trygghet79. Vi anser att dessa krav är väldigt viktiga för standardens 

trovärdighet eftersom det förut inte fanns något gemensamt tillvägagångsätt eller insyn på hur 

värderingen verkligen hade gått till.  

 

Treffner berättade både i boken och även i sin intervju, att för att få en hög säkerhet vid 

värdering av varumärket så ska värderaren följa den nya standarden. Vilken, Treffner 

använder sig av vid sina varumärkesvärderingar. Enlig Treffner så har tyvärr inte standarden 

fått det genomslaget som han hade hoppats på. Det finns flera anledningar till det, den första 

är att det inte finns något tvång att följa standarden vid varumärkesvärderingar. Treffner 

nämnde ytterligare tre stycken anledningar till varför företagen värderar varumärken i sådan 

liten utsträckning, det är för att det internt upparbetade varumärket inte får tas upp och 

redovisas som en tillgång i balansräkningen. De sista två anledningarna som Treffner nämnde 

under intervjun är att det inte finns någon kunskap om standarden och att det inte heller finns 

något behov av det80. Eftersom att behovet och kunskapen hänger ihop så ser vi att om 

företagen skulle få en bredare kunskap så skulle det komma både intresse och behov av en 

varumärkesvärdering. 

 

                                                
77 Sellin & Todoran 2013 
78 Intervju, Jan Treffner 2014-04-15 
79 Sellin & Todoran 2013 
80 Intervju, Jan Treffner 2014-04-15 
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Två stora bevis på det är Frans Fransson och Björn Anders Larsson då ingen av dem hade hört 

talas om standarden som nu har funnits på marknaden i snart fyra år. Trots att alla tre jobbar 

inom samma område. Frans och Björn Anders arbetar dock mot föreningar men ändå inom 

området av analyser av varumärken där det finns en hög igenkänningsfaktor81. Det kan därför 

kännas konstigt att företag i högre grad ska börja värdera sina varumärken sedan den nya 

standarden införts eftersom varumärkesanalytiker inom området inte ens känner till det. 

Fransson berättade att det finns vissa problem kopplade till den kvantitativa analysen då det 

finns flera olika modeller och olika sätt att mäta resultatet. Även Larsson beskrev viktigheten 

med att ha grund för det som skrivs så att man inte är ute på lös sand82. Vilket är något som 

Sellin & Todoran beskrev som en av huvudanledningarna till varför standarden tillkom83. 

Fransson beskrev att istället för att följa ISO 10668 så har de en modell de följer för hur 

värderingsprocessen ska gå till84. 

 

Efter intervju med alla tre experterna så upptäcktes vissa skillnader mellan hur de värderar. 

Treffner följer ISO 10668 och utgår efter den som mall. Medan Fransson och Larsson har en 

egen mall som de går efter och tar hänsyn till flera aspekter såsom samhällsnyttor. Vi tycker 

även att detta är ett viktigt värde att ta hänsyn till när man värderar en organisations riktiga 

värde. Där riktiga värdet menar vi är även samhällsnyttor inräknade i varumärket. Detta därför 

att det finns många intressenter till en organisation som tillför ett värde som kan användas till 

att beräkna vad varumärket verkligen tillför till omgivningen. 

 

Larsson och Fransson säger båda att största problemet är att det finns många olika sätt att gå 

tillväga och inte någon enskild mall som man går efter vid sina varumärkesanalyser85. Larsson 

menade på att en standard för att sätta värdet på en fullvärdesanalys skulle vara ett bra 

hjälpmedel för alla på marknaden för att få fram ett rättvist och tillförlitligt värde. Larsson 

beskrev även under intervjun att det finns flera aspekter som han tar hänsyn till när han 

värderar och analyserar organisationers varumärken. Dessa är: Socialt kapital som till 

exempel kan vara antalet anställda, Kulturellt kapital som innebär historian bakom 

organisationen, Ekonomiskt värde ses den ekonomiska tillväxten och skatteintäkter, 

Folkhälsoeffekten som innebär hälsan hos de berörda utav en organisation, Miljöeffekter 

                                                
81 Intervju, Frans Fransson 2014-05-13 och Intervju, Björn Anders Larsson 2014-05-14 
82 Intervju, Björn Anders Larsson 2014-05-14 
83 Sellin & Todoran 2013 
84 Intervju, Frans Fransson 2014-05-13 
85 Intervju, Frans Fransson 2014-05-13 och Intervju, Björn Anders Larsson 2014-05-14 
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såsom hur organisationen påverkar miljön, Nätverkskapande hur organisationer skapar 

nätverk kring sig och sista är Ortens attraktion på medborgare organisation. Med det menas 

hur organisationen påverkar och höjer eller sänker orten86. Dessa aspekter tar Larsson med i 

sin samhällsanalys visserligen mot föreningar men vi ser stora möjligheter att implementera 

dem på företag också. Vid intervjun med Larsson berättade han om flertalet av sina analyser 

som han har gjort bland annat av Svenska fotbollsförbundet, golfsporten i allmänhet, 

Ljungskile SK, IK Oskarshamn, Mörrum hockey och Tingsryd hockey vilket ledde till att vi 

fick intrycket att han har en stor erfarenhet och kunskap inom området.     

 

En anledning som Treffner beskrev under intervjun kan vara att varken PWC eller Treffner 

inte har någon direkt marknadsföring om standarden eller om att företaget utför 

varumärkesvärdering. Men som Treffner berättade finns det ändå en stor kännedom kring 

honom, vilket vi märkte när vi googlade på hans namn87. Vi kan dra slutsatsen att det inte 

finns tillräckligt med information ute på marknaden bland analytiker och olika slags 

organisationer om att det finns en standard som ökar bland annat tillförlitligheten med en 

varumärkesvärdering. Vi bemöttes med ett ökande intresse från våra intervjuföretag där i stort 

sett alla skulle läsa på mer kring ISO 10668 och även då analytikerna.  

 

Treffner berättade att PWC endast hade två kontor i Sverige som sysslade med 

varumärkesvärdering där nästintill alla går genom honom88. Björn Anders Larsson nämnde i 

intervjun att de flesta varumärkesvärderingar inom idrott i Sverige sker i stort sett genom 

honom89. Visserligen inriktar sig Treffner sina värderingar mot företag och Larsson mot 

föreningar, men i grund och botten är det samma princip eftersom båda två vill sätta ett värde 

på organisationens varumärke.  

 

I intervjun med Fransson så berättade han att det tar cirka 3-4 månader att göra en 

varumärkesanalys som görs av Caddie. Priset för en analys beskrev han att den börjar på 25 

000 kronor och går uppåt90. Treffner berättade också i sin intervju att det är billigare än många 

tror att värdera. Eftersom de mindre företagen går fortare och att han gör en enklare metod än 

                                                
86 Intervju, Björn Anders Larsson 2014-05-14 
87 Intervju, Jan Treffner 2014-04-15 
88 Ibid 
89 Intervju, Björn Anders Larsson 2014.05-14 
90 Intervju, Frans Fransson 2014-05-13 
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för de större företagen91. Visserligen går det att göra en mer djupgående analys om företaget 

vill ha det. När vi påbörjade denna uppsats så trodde vi att det bara var de stora företagen som 

verkligen hade råd, vilket vi snabbt blev motbevisade. Det är antagligen inte bara vi som har 

den förutfattade meningen, vilket kan vara en anledning till varför inte företag ser det så 

attraktivt att värdera sina varumärken.  

 

Både Fransson och Larsson känner av en växande trend av fler föreningar som vill analysera 

sitt varumärke92. Medan Treffner inte har känt av någon ökande trend bland företagen93. 

Govind Narayan skriver i sin vetenskapliga artikel att företag över hela världen blir mer 

medvetna om vikten av ett starkt varumärke eftersom det skapar ett internt värde och 

marknadseffekter som påverkar konsumenternas uppfattning om varumärket där rykte och 

image spelar stor roll. Detta är någonting som gör att ideella föreningar börjar utnyttja detta 

för att få frivilliga donationer och sponsring94. Någonting vi märkte under vår undersökning 

eftersom föreningar börjar använda sig utav detta i allt större utsträckning. Svenson sade att 

det främst var för att kunna använda analysen som ett argument vid diskussioner med 

kommun och andra intressenter som sponsorföretag95.  

 

Narayan menar på i sin artikel att det även är en ökad trend för företagen96. Treffner sade i 

intervjun att det inte var mer efterfrågan bland företag sedan standarden infördes97. Vilket vi 

anser är konstigt att det inte verkar vara. Detta eftersom det skapas bland annat 

konkurrensfördelar och en ökad förståelse för vilka parametrar som man skall utveckla för att 

öka varumärkets värde. Vi tror att den ökade trenden av föreningar som värderar sitt 

varumärke beror på att marknadsföring som Word of mouth där en hockeyklubb har fått höra 

att en annan förening gjort en analys, vilket har medfört att de själva också vill göra det. Det 

hade varit intressant att se om ett företag i Kalmar i en och samma bransch hade gjort en 

värdering och då även om dess konkurrenter hade följt mönstret.  

                                                
91 Intervju, Jan Treffner 2014-04-15 
92 Intervju, Frans Fransson 2014-05-13 och Björn Anders Larsson 2014-05-14 
93 Intervju, Jan Treffner 2014-04-15 
94 Govind Narayan 2012 
95 Intervju, Martin Svenson, IK Oskarshamn 2014-05-08 
96 Govind Narayan 2012 
97 Intervju, Jan Treffner 2014-04-15 
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5.1.1	  De	  olika	  analyserna	  
Vidare så beskrev Sellin & Todoran att det finns tre stycken analyser i ISO 10668: 

Beteendemässiga, Juridiska och finansiella analysen98. Under intervjun med Fransson så 

beskrev han att varumärkesvärderingsjobbet delas in i två olika värden, kvalitativa värden och 

kvantitativa värden. Där Franssons jobb är att göra intervjuer med personer med anknytning 

till varumärket99. Liberman och Heberden beskrev med sin vetenskapliga artikel att analysen 

av konsumenternas uppfattning är komplex men är viktig att förstå för varumärkets resultat, 

risk och ekonomiska livslängd100. Vi anser att konsumenternas uppfattning av varumärket är 

en av de viktigaste posterna eftersom det är kundernas beteende som styr efterfrågan och 

köpmönstret.  

 

Något som Fransson tryckte på under intervjun var att det är inte just värdet på varumärket 

som är det viktiga utan vad varumärket skapar för kvalitativa värden101. Detta är något som vi 

delvis kan koppla samma med den beteendemässiga analysen ifrån Sellin & Todorans bok där 

de säger att den beteendemässiga analysen vill urskilja vad det starka varumärket är i 

målgruppen och ta reda på hur känt varumärket är, samt vad det är känt för102. Även Treffner 

berättade om detta då han beskrev viktigheten med att verkligen förstå varumärket och plocka 

bort faktorer som inte är kopplade till varumärket. Han menade på att det skapas en viss 

lojalitet kring varumärket103. Liberman och Heberden lyfter fram i sin artikel om ISO 10668 

där de säger att det är ett behov av specialister inom immaterialrätt och nu läggs den 

bedömningen på företagsvärderare. Utan lång erfarenhet och utbildning är inte en 

företagsvärderare nog kvalificerad för en uppgift att urskilja kundernas beteenden som är en 

inverkan på varumärkets värde104.  

 

Så den nya standarden lägger upp bra riktlinjer för att urskilja kundernas beteenden enligt vår 

uppfattning då den har tagit hänsyn till sådana aspekter. Det kan dessutom kännas som att fler 

specialister borde använda sig av den nya standarden för att på så vis arbeta efter samma 

modeller som tagits fram vid varumärkesvärderingar då det annars kan bli olika värden som 

plockas fram. 

                                                
98 Sellin & Todoran 2013 
99 Intervju, Frans Fransson 2014-05-13  
100 Liberman & Heberden 2012 
101 Intervju, Frans Fransson 2014-05-13 
102 Sellin & Todoran 2013 
103 Intervju, Jan Treffner 2014-04-15 
104 Liberman & Heberden 2012 
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Vidare i Sellin & Todoran så beskrevs den juridiska analysen där man ser på hur varumärket 

är skyddat i form av rättigheter och patenter då det medför en exklusivitet för det ägande 

företaget105. Tim Heberden och Adam Liberman menade på att det är positivt att se de 

juridiska kraven som ingår i standarden och när ISO 10668 blir mer etablerad kommer de 

brister som uppstått innan standardens inträde bli behandlade106. Det är viktigt att tänka på att 

ISO 10668 endast är en standard och inte en lärobok då värderaren själv kan välja hur han vill 

följa standarden.  

 

Fransson berättade att skillnaden mellan föreningens och företagets varumärken inte skiljer 

sig så mycket mellan värderingsmetoderna men han tror att det är mer komplicerat när man 

ser till föreningar eftersom det är fler variabler att ta hänsyn till. Någonting som vi märkt 

eftersom samhällsnyttovärden läggs stor vikt på till skillnad mot företagens varumärkesvärden 

enligt ISO 10668. Caddie lämnar varumärkesanalysen i föreningens händer som sedan får 

reda på vilka bitar man skall jobba med vilket Fransson anser är den viktigaste biten och inte 

bara att se till ett specifikt värde som man får siffror på107.  

 

Även Treffner säger att en värdering av varumärket skapar en förståelse för vilka rattar man 

skall vrida på för att kunna jobba med de bitarna som gör så att det skapas värdetillväxt108. 

Vidare så menade Fransson på att efter att föreningen har fått sin varumärkesanalys så börjar 

arbetet på riktigt. Att analysen är en sorts start, för det riktiga arbetet sen är att anpassa sig 

efter analysen109. Vi har tolkat detta som att företag i större utsträckning använder sig av 

varumärkesvärdering som en tjänst då som försäljning eller tvister för att plocka fram ett 

värde men föreningar mer går mot att arbeta med vilka saker som skall förbättras för ett högre 

varumärkesvärde. Någonting som även företagen borde enligt oss gå in grundligare på. Vi har 

sett att företagen som intervjuats går in med vissa åtgärder för att göra egna analyser och 

metoder för att stärka sitt varumärke, som till exempel Företag A. Men med en standard som 

underlag får man med de viktigaste aspekterna och därmed ett tillförlitligt värde som en 

specialist plockat fram.  

 

                                                
105 Sellin & Todoran 2013 
106 Liberman & Heberden 2012 
107 Intervju, Frans Fransson 2014-05-13 
108 Intervju, Jan Treffner 2014-04-15 
109 Intervju, Frans Fransson 2014-05-13 
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Enligt ISO 10668 finns det tre ansatser av den finansiella analysen, dessa är: 

marknadsansatsen, kostnadsansatsen och den sista är avkastningsansatsen110. Arbetet kring IK 

Oskarshamn som gjordes av Caddie med hjälp av Larsson kunde vi urskilja två metoder som 

användes. Dessa var kostnadsansatsen och avkastningsansatsen. I kostnadsansatsen utgår 

värderingen från vilka kostnader som investerats för att bygga upp varumärket eller vad det 

skulle kosta att återskapa det. I kalkylen som gjordes för IK Oskarshamn räknade man på vad 

det skulle kosta att bygga upp föreningen i bland annat arbetstimmar som lagts ner. Även 

avkastningsansatsen användes då man räknade det ackumulerade nuvärdet av kommande års 

verksamheter med en viss diskonteringsränta111. Avkastningsansatsen ses som den mest 

tillförlitliga metoden enligt ISO 10668 och man utgår från de framtida förväntade ekonomiska 

fördelarna som varumärket genererar under sin återstående livstid112. Narayan (2012) skriver 

att en metod inte är lämplig för alla företag som värderar varumärket utan man behöver 

använda sig av flerdimensionella tillvägagångssätt113. Den nya standarden är utformad på ett 

sådant sätt att den tar upp olika tillvägagångssätt och är därför lämplig enligt vår uppfattning.  

 

Sundgren, Nilsson & Nilsson skriver att enligt lag, för att kunna aktiveras som en tillgång i 

balansräkningen, krävs det att företaget har kontroll över den och i framtiden ska tillgången ge 

ekonomiska fördelar. Det måste även kunna bevisas att det är sannolikt att de ekonomiska 

fördelarna kommer att tillfalla företaget och att anskaffningsvärdet kan beräknas på ett 

tillförlitligt sätt114. Vidare står det i IAS 38 att en immateriell tillgång är en identifierbar icke 

monetär tillgång utan fysisk form115. I nuläget så får enligt Treffner, inte internt upparbetade 

varumärken aktiveras som en tillgång i balansräkningen men det är ingenting som hindrar att 

man kan ta med den som en not i årsredovisningen116. Vi tycker det är synd att man inte får 

aktivera det internt upparbetade varumärket i balansräkningen men anser att det är en sådan 

viktig del att det borde tas med som en not. Man kan förstå att det är svårare att urskilja 

anskaffningsvärdet på ett tillförlitligt sätt då det går så långt tillbaka. Men det är ändå ett 

värde som kan ge en hint om det verkliga värdet i varumärket. Det är endast vid förvärv som 

varumärket kan aktiveras och urskiljas som en tillgång i balansräkningen. Vi anser att den 

samhällsekonomiska nyttoanalysen kan kopplas till varumärket och dess immateriella värde. 

                                                
110 Treffner 2011 
111 Intervju, Martin Svenson IK Oskarshamn 2014-05-08 
112 Treffner 2011 
113 Govind Narayan 2012 
114 Sundgren, Nilsson & Nilsson 2013 
115 IAS 38 
116 Intervju, Jan Treffner 2014-04-15 
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Det kan nog bli svårt att urskilja något anskaffningsvärde från en samhällsnyttoanalys och 

därmed aktivera något värde i balansräkningen. Men även här skulle det enligt oss kunna 

läggas som en not i årsredovisningen för att på så sätt visa det verkliga värdet kring företagets 

varumärke. 

 

Efter ytterligare kontakt med Treffner så berättade han att ISO 10668 inte tar hänsyn till den 

samhällsekonomiska nyttoanalysen så som miljöeffekter117. 

 

Björn Anders Larsson är en analytiker med mycket erfarenhet och ansåg att problemen som 

uppstår vid samhällsekonomiska nyttoanalyser eller varumärkesanalyser som helhet är att 

man jobbar med många olika modeller118. Någonting som även Fransson medgav och Björn 

Anders Larsson sedan han fick höra att ISO 10668 fanns att det även borde finnas en standard 

för samhällsekonomisk nyttoanalys119.  Vi skulle kunna tänka oss att om företag följer en 

standard även via samhällsnyttan skulle det ge intressenter bättre inblick i organisationen och 

även tillförlitlighet då man arbetar efter samma modeller vid framtagande av värdet. 

 

Mark Frigo och James Hurley skrev artikeln Understanding your organizations genuine 

assets. Här menar författarna på att det mest värdefulla ett företag har är dess äkta tillgångar 

där äkta tillgångar menas som materiella och immateriella resurser och medel som gör det 

möjligt för organisationen att uppnå sitt strategiska mål.  Äkta tillgångar är exempelvis 

varumärkets värde, anseende, personalkompetens, kund-, leverantör- och 

myndighetsrelationer. Vidare säger forskaren att genom att utveckla strategiska metoder för 

att analysera ett företags äkta tillgångar så kan man höja sitt strategiska varumärke och förstå 

den roll som äkta tillgångar har vilket blir en stor konkurrensfördel120. Detta är någonting som 

kan kopplas till samhällsnyttan och varumärkets äkta immateriella värde enligt oss.  

5.1.2	  Fördelar:	  

Fransson berättade i sin intervju att han ansåg att den främsta anledning till att värdera sitt 

varumärke är att det skapar ett arbetsredskap både internt och externt. Det skapas en förståelse 

mellan organisationen, näringslivet och kommunen. Fransson säger att det är viktigt att se 

vilka kvalitativa värden varumärket skapar för klubben. Med detta menade Fransson att 

                                                
117 Intervju, Jan Treffner 2014-05-20 
118 Intervju, Björn Anders Larsson 2014-05-14 
119 Intervju, Björn Anders Larsson 2014-04-14 och Frans Fransson 2014-04-13 
120 Frigo & Hurley 2014 
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anledningen för att värdera organisationens varumärke är för att få mer kunskap för att kunna 

gå framåt i utveklingen. Detta för att kunna se hur varumärkets värde kan öka på sikt och vad 

det skapar för samhället121.   

 

Medan Treffner tryckte på att det är ett bra sätt att utvärdera sina marknadsinvesteringar. 

Treffner säger att den vanligaste orsaken till att företagen värderar sina varumärken är för att 

lyfta upp värdet vid en överlåtelse eller tvist eftersom det inte finns något värde i 

balansräkningen. Ett exempel på det är när Treffner gjorde en varumärkesvärdering mot Scan 

där det ledde till att försäljningen blev 200 miljoner mer sedan köparen fått reda på Scans 

starka varumärke. Fördelarna vid en varumärkesvärdering är många berättade Treffner och 

sade att det kan liknas vid ett avstamp för företagen hur man kan vidareutveckla sitt 

varumärke och verksamhetens värde. Sedan slutligen så bör företagen göra en uppföljning 

några år senare för att se på utvecklingen. Treffner menade på att det är viktigt att skapa en 

förståelse vilken lojalitet varumärket skapar för det kan sedan hänföras till prissättning, mot 

vilket pris som kan sättas utan att företaget tappar inkomster122.  

 

Den sista experten Larsson menade på att det skapas mer värden än bara marknadsvärdet och 

för att få fram en verksamhets riktiga värde så måste man se på de mjuka värdena. Dessa 

plockas fram vid fullvärdesanalyser där man tar hänsyn till många olika dimensioner som till 

exempel socialt kapital och folkhälsoeffekter menade Larsson på123.  

 

Efter att ha varit i kontakt med experterna och efter att ha läst utdrag från ISO 10668 så tycker 

vi att företag kan skapa sig stora konkurrensfördelar och skapa en aktiv varumärkesstrategi 

genom att genomföra en värdering av varumärket. De får mer koll på vad som behöver göras 

bättre i arbetet med varumärket. Framförallt får de själva arbeta med varumärket och får på så 

vis stor förståelse och kunskap om deras varumärke.  

 

5.2	  Företagen	  
Lammet & Grisen med Mattias Richert har inte gjort någon varumärkesvärdering men gjort 

en företagsvärdering. Anledningen är för att kunna släppa in nya delägare i koncernen. En 

varumärkesvärdering skulle betyda ett större värde på företaget som tagits upp vilket blir en 

                                                
121 Intervju, Frans Fransson 2014-04-13 
122 Intervju, Jan Treffner 2014-04-15 
123 Intervju, Björn Anders Larsson 2014-05-14 
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större investering för en eventuell ny delägare. Richert menade även på att det finns stor 

kännedom kring företaget då de årligen har 80 000 besökare. Företaget hade inte heller hört 

talas om ISO 10668124. Varken Företag A eller Liljeholmens har värderat sitt företag men 

Liljeholmens hade gjort en varumärkesvärdering vid en företagsöverlåtelse 1995 och Företag 

A har inte gjort det125. Medan ishockeyklubben IK Oskarshamn har genomfört en 

varumärkesanalys med en tillhörande värdering av varumärket126. Företag A är det enda 

företaget bortsett från PWC som vi har varit i kontakt med som har hört talas om ISO 10668. 

Detta är någonting vi ser som ett minus för standardens framfart sedan den sattes i bruk 2010. 

Företag A mäter varje år exponeringsvärdet både lokalt och regionalt av sin 

varumärkesprofilering och mäter kännedom, lojalitet och attityd mot deras huvudkonkurrenter 

vilket är ett sätt att jobba med sitt varumärke127. Här ser vi tydligt att standarden inte har nått 

ut till företagen på marknaden och detta är som vi har nämnt innan ett problem. Det är Företag 

A som jobbar mest aktivt med värden kring varumärket, det kan ha och göra med att de är det 

största företaget vi har varit i kontakt med.  

 

Treffner beskrev under sin intervju viktigheten med företagsledningens insyn i 

varumärkeshanteringen128. Detta är något som Lammet & Grisen och Vd:n  Richert har 

anammat då han är huvudansvarig för varumärket samtidigt som han sitter i 

företagsledningen129. Jansson som vi intervjuade i Företag A har samma anda då han själv 

sitter i företagsledningen och beskrev att det finns en stor förståelse och kunskap kring 

varumärket i ledningen130. Hugosson beskrev att inför vår intervju så hade både hon och Vd:n 

googlat efter information kring ISO 10668 vilket kan ses som Vd:n och Hugosson, som är 

produktchef och jobbar med marknadsföringen, har nära kontakt kring frågor som tillexempel 

varumärket131. Svenson i IK Oskarshamn berättade att hur arbetet kring varumärket går till är 

en styrelsefråga, så även här finns en stor kunskap kring varumärket hos företagsledningen132. 

Det verkar som företagens ledning har god insyn i varumärkesarbetet men ingen har hört talas 

om den nya standarden och därmed inte någon vetskap om vilka delar man ser på enligt 

standarden som skapar värde.  

                                                
124 Intervju, Mattias Richert Lammet & Grisen 2014-04-30 
125 Intervju, Jan Jansson, Företag A 2014-05-02 och Intervju, Britta Hugosson Liljeholmens 2014-05-08 
126 Intervju, Martin Svenson, IK Oskarshamn 2014-05-08 
127 Intervju Jan Jansson, Företag A, 2014-05-02 
128 Intervju, Jan Treffner 2014-04-15 
129 Intervju, Mattias Richert, Lammet & Grisen 2014-04-30 
130 Intervju, Jan Jansson, Företag A 2014-05-02 
131 Intervju, Britta Hugosson, Liljeholmens 2014-05-08 
132 Intervju, Martin Svenson, IK Oskarshamn 2014-05-08 
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Richert berättade att Lammet & Grisen har valt att använda sitt varumärke till en expandering 

genom att sälja sina produkter i livsmedelsaffärer. Han berättade även att det årligen kommer 

in förfrågningar på att starta upp flera Lammet & Grisen restauranger. Vidare beskriver han 

att det finns vidare möjligheter att utnyttja varumärket genom att skapa egna viner och 

ölsorter. Företagets leverantörer vill även gärna ses tillsammans med Lammet & Grisen vilket 

har lett till att de har börjat och ta ut en avgift för den tjänsten133. Någonting som ligger 

väldigt nära prispremiemetoden där man på grund av sitt starka varumärke vid prissättning 

och förhandlingar med leverantörer kan dra nytta av som enligt Richert beror företagets starka 

varumärke134. Företag A gjorde för några år sedan en varumärkesprofilering vilket har lett till 

ökad kännedom kring företaget både regionalt och lokalt. Jansson berättade även att deras 

goda varumärke är en förutsättning för att lyckas med deras produkt135.  Govind Narayan 

trycker på att framgångarna för företaget till stor del beror på varumärket eftersom det är 

varumärket som har potential att påverka konsumenternas val136. Vi anser att det även kan 

kopplas till föreningslivet och prispremiemetoden då man med ett bra varumärke lockar till 

sig kunder och kan sätta pris efter det. 

 

Även Liljeholmens försöker stärka sitt varumärke genom att berätta historien bakom företaget 

då de varit med i 175 år och även att de är ett av Sveriges äldsta fortfarande verksamma 

företag137. Någonting som kan kopplas till de samhällsnyttoanalyser Björn Anders Larsson 

gör i och med ett högt kulturellt värde. De jobbar även för att locka yngre kunder. Även IK 

Oskarshamn drar nytta av sitt starka varumärke, klubbchefen Svenson berättade att värdering 

ger dem ett stöd vid diskussioner med näringslivet och kommunen. Svenson menade på att 

genom att stärka sitt varumärke så kan det locka fler biljettköpare till matcherna. Detta får fler 

att få en bra inställning till klubben och därigenom eventuellt kunna öka framtida biljettpriser 

när det efterfrågas mer138. Att arbeta efter denna metod är inom ISO 10668 riktlinjer i och 

med prispremiemetoden. Alla företagen har genom sitt starka varumärke kunnat använda det 

och gjort tillexempel expanderingar. Vi har sett att många företag använder inslag utav ISO 

10668 utan att riktigt veta om det, då tänker vi främst på pris- och volympremiemetoden.  

                                                
133 Intervju, Mattias Richert, Lammet & Grisen 2014-04-30 
134 Ibid 
135 Intervju, Jan Jansson, Företag A 2014-05-02 
136 Govind Narayan 2012 
137 Intervju, Britta Hugosson, Liljeholmens 2014-05-08 
138 Intervju, Martin Svenson, IK Oskarshamn 2014-05-08 
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Richert sa även att de eventuellt kunde tänka sig att värdera sitt varumärke. Skulle de välja att 

sälja familjeföretaget så skulle de absolut göra det. Företaget känner bland annat att de har en 

god kundnöjdhet då flertalet enkätundersökningar görs. Vidare så tror Richert att ovetskapen 

kring standarden och behovet är en stor anledning till varför inte fler företag har värderat sina 

varumärken139. Detta är något som även Treffner beskrev var ett problem under intervjun140. 

Skulle fler företag göra det så skulle även Lammet & Grisen göra det.  Jansson beskrev under 

intervjun att det inte finns några planer på att värdera sitt varumärke141. Inte heller 

Liljeholmens har några planer på att värdera sitt varumärke men säger att de har fått upp 

intresset kring ämnet efter vår intervju142. Även Lammet & Grisen visade stort intresse kring 

ämnet vilket Richert påvisade under intervjun då de redan nu för samtal kring ifall varumärket 

ska tas med i de interna aktietransaktionerna143.  

IK Oskarshamn tycker att de efter analysen har fått det svart på vitt och vet nu hur de ska 

kunna arbeta vidare och stärka varumärket ytterligare. Resultat beskrev även Svensson var av 

stort intresse och de arbetar för att omsätta analysen till pengar144. Detta är något som vi ser 

väldigt positivt på då det visar de positiva aspekterna med att värdera sitt varumärke med 

hjälp utav en varumärkesanalys. Under intervjuerna fick vi intrycket att företagen blev väldigt 

intresserade kring ämnet då varumärket är en viktig kugge i deras företag, då alla företagen 

har starka och lokalt kända varumärken. Skulle dessa företag ha fått rätt information så skulle 

chanserna öka att de genomför en sådan här värdering. 

5.2.1	  Varför	  ska	  de	  värdera?	  	  
 

Sellin och Todoran beskrev syftet med att värdera varumärket, de delade in dem i tre 

huvudsyften: Värdering för styrning (Strategisk planering, Marknadsföringsbudget, 

Varumärkesutvidgning, Varumärkesarkitektur och Segmentering och effektivare 

målgruppsstyrning), Värdering för bokslut (Varumärket som säkerhet, Skatteplanering och 

internprissättning) och Värdering för transaktion (Köp av bolag och Fusion)145. 

                                                
139 Intervju, Mattias Richert, Lammet & Grisen 2014-04-30 
140 Intervju, Jan Treffner 2014-04-15 
141 Intervju, Jan Jansson, Företag A 2014-05-02 
142 Intervju, Britta Hugosson, Liljeholmens 2014-05-08 
143 Intervju, Mattias Richert, Lammet & Grisen 2014-04-30 
144 Intervju, Martin Svenson, IK Oskarshamn 2014-05-08 
145 Sellin & Todoran 2013 
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Som boken beskriver finns det många syften med att värdera sitt varumärke. Skulle Lammet 

& Grisen, Företag A och Liljeholmens välja att värdera sina varumärken så skulle dessa 

syften vara ett bra argument till varför. De tre företagen har inte riktigt fått den informationen 

som krävs för att kunna besluta ifall en varumärkesvärdering vore av intresse. Fransson 

beskrev att analysen och värderingen är ett redskap som kan användas både internt och 

externt. Här ser vi exempel på det, värdering för styrning är både internt och externt. Det finns 

för att hjälpa företag att få mer kontroll och skapa en bra varumärkesstrategi. Även värdering 

för bokslut är viktigt, till exempel så beskrev både IK Oskarshamn och Lammet & Grisen att 

värdering skulle underlätta prissättningen146.   

5.2.2	  SWOT	  (Varumärkesvärdering)	  

Styrkor: Att följa ISO 10668 ger värderingen en större säkerhet som Sellin & Todoran 

påvisade blir värderingen mer tillförlitlig, har transparens, validitet, reliabilitet och det ska 

även finnas objektivitet147. Treffner berättade att en styrka med värderingen är att företag kan 

mäta och utvärdera sina marknadsinvesteringar. Även att kunna lyfta upp värdet på hela 

företaget med hjälp av varumärket vid till exempel en överlåtelse är en annan styrka som 

Treffner nämnde148. Vi anser att det finns många styrkor med varumärkesvärdering då det ska 

underlätta arbetet för företaget att stärka sitt varumärke och utforma en strategi. 

Frigo och Hurley tar upp i sin artikel att baserat på omfattande forskning om framgångsrika 

företag, att de arbetar mycket med sina äkta tillgångar. Något som ligger i till exempel 

varumärkets värde och relationer av olika slag som myndigheter och leverantörer. Detta blir 

en del av företagets strategi som ligger till grund för att skapa en hållbar konkurrensfördel, 

skapa tillväxt, leda till hög avkastning och öka marknadsvärdet för företaget149.  

 

Svagheter: Med underlag av intervjuerna och litteraturen så kom vi fram till att det finns ett 

par svagheter med varumärkesvärdering. Treffner berättade att det inte görs någon aktiv 

marknadsföring kring värderingen150. Av våra sju intervjuer var det endast två stycken, varav 

Treffner som är en av huvudmännen bakom standarden, som kände till ISO 10668 vilket vi 

ser som en stor svaghet för varumärkesvärderingen i Sverige. Hur ska företagen kunna ta 

beslut kring huruvida de ska värdera sina varumärken ifall de inte känner till fördelarna eller 
                                                
146 Intervju, Martin Svenson, IK Oskarshamn 2014-05-08 och Mattias Richert, Lammet & Grisen 2014-04--30 
147 Sellin & Todoran 2013 
148 Intervju, Jan Treffner 2014-04-15 
149 Frigo & Hurley 2014 
150 Intervju, Jan Treffner 2014-04-15 
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att det finns en trygghet med en standard. Treffner menade att det inte egentligen fanns några 

svagheter, men om företagen verkligen inte har något behov av det så slänger de pengarna i 

sjön151.  

 

Möjligheter: Att utveckla standarden ytterligare och ta med samhällsekonomisk nyttoanalys, 

att använda resultatet som ett styrinstrument och utveckla företaget. Det är idag en ökad trend 

bland föreningar. Treffner berättade även att han ser stora möjligheter med en värdering då 

företaget får ett avstamp och kvitto på hur mycket det är värt152. En annan möjlighet som är 

bra är att de kan göra en uppföljning för att se hur varumärket har förändrats. Fransson sade 

att det är ett arbetsredskap internt men även en möjlighet för kommun och näringsliv för det 

arbete som läggs ner och de värden som ett idrottsvarumärke skapar. Vidare sade han att det 

handlar om att både titta internt och externt på vad det kan ge klubben som orten och 

kommunen beroende vad man tittar på. Vi ser bara möjligheter med varumärkesvärdering då 

det är ett hjälpmedel för företaget153. 

 

Hot: Treffner sa att han inte såg några hot alls med ISO 10668154. Vi ser ovetskapen som ett 

stort hot, för om inte någon känner till ISO 10668 så finns risken att den inte uppmärksamas. 

Om organisationen inte följer upp analysen och nöjer sig med det framtagna värdet utan att 

jobba vidare utan ser det som ett slutligt dokument menade Fransson. Det är först när 

analysen tagits fram som det riktiga arbetet börjar. 

Vi anser att utan en varumärkesvärdering så tas inte företagets hela och riktiga värde fram. Ett 

bra exempel finner vi då Scan värderade sitt varumärke så fick de en stor effekt på priset då 

köparen insåg företagets riktiga värde. Ett annat hot som vi ser är att värderare inte tar hänsyn 

till de samhällsnyttor som finns kring ett företag. Då dessa kan berätta väldigt mycket om 

företaget och dess framtid. Dock nämner Fransson och Larsson att det inte finns något 

bestämt tillvägagångssätt för att få fram dessa värden, vilket skapar en ovisshet och osäkerhet 

kring ifall samhällsvärdet är korrekt framtaget155. 

	  
 
                                                
151 Ibid 
152 Ibid 
153 Intervju, Frans Fransson 2014-05-13 
154 Intervju, Jan Treffner 2014-04-15 
155 Intervju Frans Fransson 2014-05-13 och Björn Anders Larsson 2014-05-14 
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6	  Slutsats	  
I den här delen kommer vi att presentera och reflektera över våra slutsatser som framkommit. 

Vi kommer även att ta upp framtida förslag på forskning. 
 

Genom att följa ISO 10668 så får värderingen transparens, validitet. tillförlitlighet, 

tillräcklighet och objektivitet. Dessa krav ser vi som grundpelarna i standarden. Genom att 

följa dem och inte gå efter egna modeller så ökar trovärdigheten i att värdera varumärket.  

Standarden har inte fått något speciellt genomslag i att företag i större utsträckning värderar 

sina varumärken. Anledningarna beror på att företagen till exempel inte har något tvång att 

göra det och att det internt upparbetade varumärket inte får tas upp och redovisas i 

balansräkningen.  En annan förklaring är att som både Treffner påpekade och som vi själva 

upptäckte var den stora okunskapen. Inte bara över varumärkesvärdering utan även Standard 

10668 som sådan. Det är idag främst vid tvister och överlåtelser man använder sig av 

varumärkesvärdering.  

 

Björn Anders Larsson och Frans Fransson har skapat en egen modell som de följer vid sina 

arbeten av varumärkesanalyserna men vi anser att det skapar en större trovärdighet att följa en 

standard som ISO 10668, och som de själva påpekade skulle det bli ett bra hjälpmedel att 

kunna följa en standard. Det blir mer och mer vanligt att föreningar analyserar sina 

varumärken, därför skulle det ligga i tiden att plocka fram en standard för varumärkesanalys 

där man tar hänsyn till samhällsnyttan i högre utsträckning. Vi anser att en varumärkesanalys 

enligt Larsson och Franssons metoder där även samhällsnyttan plockas med vore lämplig för 

företag som vill utveckla sitt varumärke. Medan ISO 10668 är en mer rimlig och mer 

framarbetad metod att använda sig av vid överlåtelser och tvister då man behöver plocka upp 

ett värde som tillgång i balansräkningen.  

 

Det är viktigt att se på vad organisationerna tillför till samhället och vad samhället tillför till 

organisationerna. Eftersom att de båda behöver varandra för att kunna utvecklas. Därför är det 

bra att kunna få ett mjukt värde som visar vad som skapar värde och vad som kostar pengar. 

Någonting som borde läggas stor vikt på eftersom båda har intresse av sådana här mjuka 

värden som till exempel ekonomisk tillväxt där skatteintäkter från organisationerna beräknas 

fram. Eller folkhälsoeffekter av vad den organisationen gör. Det kan både bli negativa och 

positiva värden som till exempel mycket sjukskrivningar av hårt arbete eller psykiskt glada 
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människor av att man har ett fast jobb och kunna försörja sin familj. Organisationerna i 

samhället påverkar till viss del hur hela samhället mår enligt vår uppfattning och sådana här 

begrepp som samhällsnyttor borde analyseras i större utsträckning än det görs idag.  

 

Som Fransson och Larsson var inne på, att sedan IK Oskarshamn analyserat sitt varumärke så 

är det främst för diskussion med kommunen och näringsliv som man kan dra nytta av en 

varumärkesanalys. Eller som Treffner sade att Scan kunde lyfta upp varumärket med nästan 

200 miljoner kronor efter en varumärkesvärdering genomförts. 

 

Vi ser ett intresse hos företagen men de är dåligt insatta i frågan och en hårdare 

marknadsföring av standarden skulle kunna öka både intresset och det skulle uppstå ett behov 

hos företag. Man skulle bli mer medveten om fördelarna som skapas och därför skulle ett 

behov uppkomma. Att följa en standard till skillnad från någon som inte gör det, kan även det 

användas som en konkurrensfördel.  

 

Efter att ha pratat med flera experter inom varumärkeshantering så kan vi dra slutsatsen att en 

varumärkesvärdering och varumärkesanalys skiljer sig åt. Då värderingen går mer ut på att 

plocka fram ett värde som kan tas upp i balansräkningen och detta görs främst vid 

företagsöverlåtelser och tvister. Medan en analys görs mer för att kartlägga vilka delar inom 

företagets varumärke som företaget måste arbeta vidare på. Med andra ord så används 

analysen till att utveckla varumärket medan en värdering enligt standarden är mer att sätta ett 

värde på varumärket. Visserligen går det att utläsa vad värdet betyder och vad som behöver 

utvecklas men dess primära uppgift är att lyfta fram ett värde. 

 

Som vi nämnde tidigare så finns det tre stycken olika analyser i ISO 10668 och vi ser en stor 

likhet mellan den beteendemässiga analysen och den finansiella analysen mot vad Larsson 

och Fransson arbetar med. Det finns alltså en likhet mellan arbetet som de utför trots att de 

inte jobbar efter samma modell eller visste om dess existens, detta ser vi som något positivt 

eftersom det visar att det finns en stor likhet i arbetet och tanken hur dessa analytiker och 

värderare arbetar.  

 

Vi har även märkt likheter mellan de olika metoderna experterna använder sig av då både 

kostnadsansatsen och avkastningsansatsen använts vid värdering enligt Larsson och Franssons 
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modell som är enligt standardens riktlinjer. Någonting vi ser som likheter men att följa en 

standard skulle göra det mer trovärdigt utåt sett mot organisationens intressenter. 

Vi har märkt att det verkar vara till stor fördel sedan standarden infördes genom den 

beteendemässiga analysen bland annat. Det verkar som fler specialister än företagsvärderare 

borde inrikta sig på att ta fram sådana värden som finns kring ett varumärke för att få det 

trovärdigt. Någonting som även här kan användas som marknadsföring för en organisation att 

en standard följs. Värdet i varumärket är en slags summa vad organisationen tillför för nytta i 

samhället. Samhällsnyttan finns det dock ingen standard för men vi ser att det skulle vara till 

stor fördel med en ny standard att kunna använda sig av med olika metoder vid framtagandet 

av dessa värden. Någonting liknande ISO 10668 som gör det även möjligt att urskilja 

samhällsnyttovärdena. Någonting som även Larsson och Fransson såg som ett problem.  

 

Att kunna plocka upp ett värde för samhällsnyttan kan nog inte bli det lättaste då det likt det 

internt upparbetade varumärket blir svårt att urskilja anskaffningsvärdet som nu är ett 

kriterium för att kunna aktiveras i balansräkningen. Det skulle däremot kunna bildas en 

standard i det hela som kan plocka fram de värden som skapas genom samhällsnyttan för att 

sedan visa det i årsredovisningen. Återigen blir det en konkurrensfördel att visa mer av 

företagets riktiga värde för organisationens intressenter, och om det även finns en standard vet 

man att liknande metoder har använts vid framtagandet av värdet. 

Fördelarna som skapas vid en varumärkesvärdering och analys där samhällsnyttan 

också är inräknad: 

• Det skapar ett arbetsredskap både internt och externt. 

• Skapar förståelse mellan organisationen, näringslivet och kommunen 

• Skapar kunskap för att kunna vidareutveckla varumärket och även se vad det skapar 

för samhället. 

• Bra sätt att utvärdera sina marknadsinvesteringar. 

• Lyfta upp värdet på hela företaget vid en överlåtelse eller tvist. 

• Skapar en uppfattning om vilken lojalitet varumärket skapar för att sedan kan hänföras 

till prissättning av sin vara eller tjänst utan att tappa inkomster. 

• Skapar en förståelse för de mjuka värdena som finns i en organisation och visar 

företagets riktiga värde av varumärket.  

• Att följa en standard medför en viss trygghet och utåt sett skapas det tillförlitlighet för 

externa intressenter.  

• Att företaget kan marknadsföra sig med hjälp av sitt starka varumärke 
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Företagen som vi har varit i kontakt med har dålig koll på att det finns en ny standard för 

varumärkesvärdering och kan vara en av anledningarna till varför de inte gör det. Ledningen 

har bra insyn i arbetet i varje företag och man verkar jobba i viss utsträckning mot att stärka 

sitt varumärke på olika sätt. En grundligare analys enligt en standard skulle kunna öka värdet 

och öka uppfattningen om varumärkets värde anser vi. Det skulle bli mer lätthanterligt och 

även en mer tillförlitlig bedömning och analys som då plockas fram. Intresset för vad 

företagets varumärke var värt var överlag stort men inget intresse fanns för att plocka fram ett 

värde. De olika företagen tyckte samtliga att en varumärkesvärdering lät intressant och med 

rätt information skulle nog antal företag som värderar sina varumärken öka.  

 

Vi anser att företagen som vi har varit i kontakt med har i större utsträckning mer användning 

av en varumärkesanalys där inte värdet är det centrala utan krafterna bakom. Både genom 

Larssons fullvärdesanalys och ISO 10668 kan det ses som bra hjälpmedel för att lyckas att nå 

framgångsrika resultat med hjälp av sina varumärken.  

 

För att svara på våra forskningsfrågor sammanfattningsvis.  

Vi kan dra slutsaten ifrån de fyra företagen och tre experterna att det finns en stor okunskap 

kring varför företag ska värdera sina varumärken och hur det ska gå till. Men vi har sett ett 

stort intresse bland våra företag och därför tror vi att med rätt marknadsföring och information 

kommer företagen kunna skapa stora konkurrensfördelar och inom en framtid vara ett mer 

vanligare sätt att utveckla sitt varumärke. Vi ser dock en ökad trend bland föreningar men då 

inte med stöd av den nya standarden. Okunskap är ledordet även här, och med en större 

genomslagskraft på föreningssidan kommer förhoppningsvis standarden bli vanligare även 

bland föreningar.  

 

Som vi nämnde ovan finns det flera fördelar med en varumärkesvärdering, den onekligen 

största fördelen är att organisationen för ett avstamp och kontroll på hur mycket varumärket är 

värt och hur de ska arbeta för att bibehålla och öka värdet på varumärket. Samhällsnyttan är 

även viktig att förstå både som kund och företagsintressent. Har företaget som till exempel 

Liljeholmens ett högt kulturellt värde i och med sina 175 år och ett av Sveriges äldsta företag 

så har det ett värde i sig. Likaså har alla företagen vi har varit i kontakt med ett stort socialt 

kapital där de ger samhällets invånare arbete och arbetarna ger tillbaka till samhället i form av 

skatteintäkter. Lammet & Grisen ger orten en attraktionskraft, norra Öland skulle tappa en 
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stor attraktion och besökare ifall företaget inte skulle finnas där. Likaså kan de starka 

varumärkena ledas in på ett värde i nätverksskapandet då leverantörerna vill synas i företagets 

närhet och sammanhang. Det kan även finnas negativa effekter man bör se till för att få en 

korrekt bild som till exempel miljöeffekter och negativa folkhälsoeffekter.  

 

Förslag på framtida forskning är att gå in mer på idrottsklubbar och undersöka hur deras 

arbete kring varumärket har förändrats och utvecklats. Även undersöka vidare hur mycket de 

samhällsekonomiska värdena spelar in på en förenings varumärke och jämföra skillnaden 

mellan företags och föreningars arbete kring varumärket.  
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Bilaga	  1	  Intervjumall	  Experterna	  
1. Kan du berätta lite grann om dig? Sysselsättning? Utbildning? Karriär? 

Har ni många kontor i landet som sysslar med varumärkesvärdering? 

2. Hur ser du på värdering av varumärket? Är det bra eller dåligt?  

3. Vilket underlag används vid varumärkesvärdering, BR? RR? Hela årsredovisningen? 

4. Hur såg värderingsprocessen ut innan ISO 10668 kom? 

5. Har arbetsprocessen underlättats sedan ISO 10668 tillkom? 

6. Hur ser värderingsprocessen ut idag?  

7. Hur ser marknaden ut? Är det många företag som värderar sina företag och 

varumärken? Är det någon skillnad på storleken, plats eller bransch?  

8. Ungefär hur stora företag är det som värderar sig, om det inte handlar om förvärv eller 

liknande? Omsättning under 1 miljard? 

9.  Skillnaden på företagsvärdering och varumärkesvärdering? Värderas varumärket när 

företaget värderas? 

10. Vilka är anledningarna till att företag väljer att värdera sig? 

11.  Varför värderar inte de små företagen sig? Har de ingen nytta av det? 

12. Vad anser du är anledningen till att inte fler företag värderar sina varumärken? 

13.  Finns det någon fördel med att värdera sig om man t.ex. ska ta ett företagslån? 

14. Vanligaste problemen som uppkommer vid en varumärkesvädering? 

15. Vilka svårigheter finns det vid varumärkesvärdering? Hur länge är den giltig? 

16. Varför får inte internt upparbetade varumärke tas med i balansräkningen, då de får 

göra det vid förvärv? Borde de få göra det? Eftersom en ny standard införts så borde 

man väl tagit hänsyn till att få en bättre metod för att urskilja kostnader som 

uppkommit? Är det något du vet är på gång? 

17. Skiljer sig varumärkesvärderingsprocessen åt mellan revisionsföretagen? Och andra 

värderingsföretag? 

18. Hur ser du att ISO kan förbättras?  

19. Är det dyrt att värdera sitt varumärke? Kan det vara en orsak till att färre gör det?  

20. Marknadsför ni er att ni erbjuder tjänst som varumärkesvärderare? 

21. Hur gör man för att få ett rättvist värde på ett företag, säg tex ett Kalmarföretag har ju 

en större image och rykte i Kalmar än i tex Norrland?  

22. Vad ser du för några styrkor, svagheter, möjligheter och hot med 

varumärkesvärdering?  
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23. Andra länder som antagit standarden har det blivit bra genomslag? Vet du något om 

det? 

24. Måste extern expertis användas vid varumärkesvärdering? 

Bilaga	  2.	  Intervjumall	  företagsintervjuerna	  
1. Skulle du kunna beskriva lite kort om dig? Sysselsättning, utbildning och befattning? 

2.  Skulle ni kunna beskriva lite kort om ert företag? Antal anställda, när startades det, 

omsättning? 

3. Har ni värderat ert företag? 

4. Har ni värderat ert varumärke? 

5. Varför/varför inte? 

6. Har ni hört talas om ISO 10668? 

(Om inte, så infördes ISO 10668 som en standard 2010 som visar hur man ska värdera ett 

varumärke på ett transparant sätt så att alla kan se hur varumärkets värde har tillkommit.)  

7. Hur arbetar ni med ert varumärke? Har företagsledningen bra insyn i hur varumärket 

hanteras? 

8. Vet ni om vilka fördelar som skapas genom att värdera varumärket? 

9. Skulle ni kunna tänka er att värdera ert varumärke? 

10. Har ni kunnat dra nytta av ert starka varumärke vid till exempel banklån?   

11. Om det gick att lämna ert varumärke som säkerhet vid banklån, skulle ni kunna tänka er 

att göra det då? Varför/ Varför inte?  

12. Ser ni några möjligheter med ett starkt varumärke?  

13. Övriga kommentarer? 

 


