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Bakgrund: År 2010 infördes ISO 10668, en standard som skulle öka transparensen och
kvaliteten i varumärkesvärderingar. Trots standarden så skiljer det idag miljardbelopp på
kända varumärken mellan olika värderingsaktörer, något som talar för att det fortfarande
finns en problematik kring värderingar. En nyhet som kom i och med standarden var den
beteendemässiga aspekten där hänsyn ska tas till kunders uppfattningar, kännedom och
associationer gentemot ett varumärke. Standarden uttrycker dock inte specifikt hur
värderare ska beakta denna aspekt vid en värdering.
Syfte: Studien syftar till att analysera hur kunderna beaktas som en del av varumärkets
värde vid en värdering. Dessutom kommer studien beskriva varumärkesvärderingens
betydelse utifrån olika aktörers befattningar, samt analysera eventuella skillnader och
svårigheter i deras tillvägagångssätt vid värderingar.
Metod: För att uppnå syftet har vi använt oss av en abduktiv forskningsansats och tillämpat
ett kvalitativt tillvägagångssätt. Empirin har samlats in genom semi-strukturerade intervjuer
utförda med aktörer som besitter kunskap inom värdering.
Slutsats: Våra intervjupersoner har haft skilda åsikter kring hur varumärkets värde ska och
bör beräknas, med anledning till deras olika befattningar och kunskap inom området.
Överlag har de med lokal förankring ett enklare synsätt än de som arbetar i större revisionsoch konsultbolag. I praktiken tycks det dock till slut alltid handla om vad en köpare är
villig att betala, eller hur man som värderare skjuter från höften. Det har dessutom visat sig
att kunderna inte räknas som ett adderat värde på ett varumärke utan att de istället ska
fungera som ett bevis på det värde som ett varumärke påstås besitta, något som det dock
finns begränsad kunskap kring.
Nyckelord: Varumärkeskapital, Varumärkesvärdering, ISO:10668, Royaltykassaflödesmetoden, Prispremiemetoden, Beteendemässig aspekt
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Title: Brand Valuation - shooting from the hip?
Background: In 2010, ISO 10668 was introduced as a new standard to increase the
transparency and quality of brand valuation. Despite the standard, there is a huge
divergence in the value of famous brands between different valuators which implicates that
brand valuation still is a problematic area. A new feature that came along with the standard
was the behavioral aspect which considers customers perceptions, knowledge and
associations towards a brand. Although, the standard does not specify in what way
valuators should consider this in a brand valuation process.
Purpose: The purpose of this thesis is to analyze in what way customers are taken into
account as a part of the valuation of a brand. Also it will describe the significance of brand
valuation out of various actors’ positions and analyze possible differences and
complications in their procedures.
Method: To achieve the purpose of this thesis we have used an abductive research
approach and applied a qualitative method. The empirical findings have been gathered
through semi-structured interviews with five actors within the valuation industry.
Conclusion: Our respondents has different opinions in how, and if, the value of a brand
should be measured, mostly because of their different positions and knowledge. Overall,
the local valuators have a simpler approach than those working in larger auditing and
consulting companies. In practice, however, it seems to be a matter of what a buyer is
willing to pay, or how the valuator shoots from the hip. It has also been shown that
customers are not counted as an added value of a brand, instead their opinions work as a
proof of a brands value, although it is something that there’s limited knowledge about.
Keywords: Brand equity, Brand Valuation, ISO:10668, Relief from royalty method, Price
premium method, Behavioral analysis
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Begreppsdefinitioner
Små och medelstora företag:
De små företagen har mellan 10 och 49 anställda. De ska ha en årlig omsättning som
understiger 10 miljoner euro eller en balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner
euro. Ett medelstort företag har färre än 250 anställda. De ska ha en årlig omsättning som
understiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som understiger 43 miljoner euro
(Svenskt näringsliv 2010).
Värderingsaktörer
Studien och dess frågeställningar grundar sig på att få en jämförelse mellan olika
värderingsaktörer. Med värderingsaktörer syftar vi på de som besitter kunskap inom
värdering, såväl enbart varumärkesvärdering samt företagsvärdering i stort. Studien
innefattar därmed välmeriterade specialister med en bred erfarenhet från värderingsuppdrag
som avser såväl medelstora som små företag, kompetenta företagsmäklare samt en
varumärkeskonsult.
Benchmark
En svensk översättning för benchmark är jämförelse. Företag kan ta information och
identifiera andra utomstående organisationer och företag i andra branscher. Information tas
bland annat från det jämförande företagets publicerade material, som en grund för
jämförelse (Anthony & Govindarajan, 2007). I denna studie används begreppet benchmark
i anslutning till att identifiera varumärken som är identiska med varandra genom
datainformation.
Företagsvärdering
Företagsvärdering innebär att försöka uppskatta det ekonomiska värdet på ett företag
genom att sätta ett rimligt pris på företaget i samband med köp, försäljning eller
investering. Utgångspunkten för företagsvärdering är ofta en detaljerad finansiell analys av
målföretaget. Analysen består av företaget som helhet, såsom tillväxt, lönsamhet och
finansiering. Genom olika värderingsmetoder kan man beräkna ett marknadsvärde på
företaget vid förvärvssituationen (Sevenius, 2011). Varumärket är en immateriell tillgång
och ingår som en del i en företagsvärdering.

1. INLEDNING
Följande kapitel kommer att definiera begreppen varumärke, immateriell tillgång och
varumärkesvärdering för att på så sätt skapa en bättre förståelse för ämnets huvudsakliga
delar och ge läsaren en bakgrund om vad studien ämnar undersöka. Bakgrunden kommer
därefter resultera i en problemdiskussion med följande problemformulering som definierar
de frågor som tagits upp i diskussionen. Avslutningsvis redogörs studiens syfte tillsammans
med en kartläggning av de kapitel som följer inledningen.
_________________________________________________________________________

1.1 Varumärke
Varumärkets uppkomst säger sig komma från signaturen på alster av gamla tiders
hantverkare då syftet med signaturen var att kunden skulle veta vem den kunde klaga hos
om den inte var nöjd. Idag har varumärken dock en helt annan funktion (Treffner, 2011).
Ett varumärke är inget annat än bärare av ett budskap, ett abstrakt begrepp som
förmedlar ett budskap till en mottagare. (Treffner, 2011:10)

Det budskap som varumärket förmedlar är alla de associationer som varumärket ger
upphov till i konsumentens medvetande. Det innefattar exempelvis ett grafiskt utseende, en
förpackning, service, logotyp med mera vilket gör det svårt för en konkurrent att kopiera ett
varumärke till skillnad från en produkt (Falonius, 2010). Varumärkets huvudsakliga uppgift
är att identifiera de varor eller tjänster som säljs och differentiera dem från konkurrenterna
(Keller et al., 2012). Konkurrens mellan företag skapar oändliga valmöjligheter för kunder
eftersom det finns fler produkter att välja emellan. Företag letar därför efter sätt att nå sina
kunder emotionellt, bli oersättliga och skapa livslånga relationer. Ett starkt varumärke
utmärker sig på en konkurrenskraftig marknad. Människor fäster sig vid varumärken, litar
på dem, och tror på deras kvalitetsstandarder (Wheeler, 2013).
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Ett exempel på det extra värde kunder ger ett företag på grund av deras varumärke visas i
ett experiment som Keller et. al (2012) tar upp i boken ”Strategic brand management – a
european perspective”. Experimentet baseras på ett öl-test där en grupp människor får
provsmaka öl från olika kända varumärken medan den andra gruppen får smaka samma öl
fast ovetandes om vilket företag som producerar den. Resultatet visar på att det blir tydliga
skillnader mellan gruppernas åsikter om ölen, trots att det är samma öl de smakar. Den
grupp som fick smaka öl med vetskapen om vilket känt företag som producerat den fick
stora skillnader i hur de tyckte mellan de olika ölen. Den andra gruppen, som smakade i
blindo, fick dock inte alls någon större skillnad mellan de öl som testades (Keller et al.,
2012). Detta tyder på tyngden i ett företags varumärke och vilket extra värde det tillför
kunden när den väljer sin vara/tjänst.
Det är viktigt att skilja mellan tre begrepp när man pratar om varumärket; varumärke,
kännetecken och företagsidentitet. Varumärke är ett abstrakt begrepp som förmedlar ett
budskap till en mottagare, det är på så sätt kundens tolkning av budskapet som kommer
ligga till grund för om den kommer att vilja konsumera varan. Ägaren kan bara önska hur
budskapet ska tolkas genom marknadsföringskommunikation, men det är kunden som
sedan tolkar. Företag kan ha svårt att ha ensamrätt om ett varumärke, men däremot kan de
skydda sig mot att någon använder sig av samma kännetecken i sin marknadsföring.
Kännetecken kan skyddas genom registrering hos patent- och registreringsverket och är det
som figurerar i ord, dofter, mönster, design, melodier, logotyper mm. Kännetecken får
kunden att associera till det budskap varumärket vill förmedla. För att beteckna ett företags
varumärke används företagsidentifiering. Identiteten har inflytande för kundrelationer,
leverantörer, medarbetare, potentiella medarbetare, finansiärer och samhället. Det måste
finnas en organisation, inte endast en enskild person, bakom en företagsidentitet som
säkerhetsställer att man kommer leva upp till det budskap som identiteten förmedlar
(Treffner, 2011).
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1.2 Immateriell tillgång
Ett varumärke klassificeras som en immateriell tillgång. Till skillnad från en materiell
tillgång har en immateriell tillgång uppkommit som en följd av anskaffning eller
produktion av en tjänst som troligtvis kommer vara till nytta för företaget under en längre
period. Enligt IAS (International Accounting Standards) 38 är definitionen av en
immateriell tillgång “En identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk form” (Smith,
2006). Andra exempel på immateriella värden som ett företag kan ha är patent,
kundregister, upphovsrätter, franchiseavtal etc.
För att en immateriell tillgång ska kunna tas upp som en post i ett företags balansräkning
måste den enligt IASB (International Accouting Standars Board) uppfylla vissa villkor. Till
en början behöver den gå i enlighet med de regler som finns om tillgångar i allmänhet. Den
ska förväntas kunna bidra till ekonomiska fördelar för företaget i framtiden, den ska kunna
kontrolleras av företaget och den ska ha uppstått som en följd av inträffade händelser
(Smith, 2006). För immateriella tillgångar behövs dock även erkännandekriterier uppfyllas;
1) Att det är troligt att de förväntade framtida ekonomiska fördelar som kan hänföras till
tillgången kommer att tillfalla företaget samt 2) Att tillgångens anskaffningsvärde kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt (Smith, 2006).
Det krävs också att en immateriell tillgång är identifierbar och att den ska gå att skilja från
goodwill. Goodwill är de framtida ekonomiska fördelarna som kommer uppstå från andra
tillgångar vid ett rörelseförvärv och som inte går att identifiera och redovisa separat. För att
tillgången ska vara identifierbar måste den antingen vara avskiljbar (att den går att skilja
från företaget och exempelvis säljas separat) eller att den har uppkommit som följd av
avtalsenliga eller juridiska rättigheter (IAS 38).
Problematik kring redovisningen av en immateriell tillgång uppstår när det handlar om
internt upparbetade sådana, eftersom det då finns svårigheter med att identifiera de
framtida ekonomiska fördelarna, samt att det inte går att fastställa tillgångens
anskaffningsvärde på ett tillförlitligt sätt (IAS 38). Förvärv av en immateriell tillgång är
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enda tillfället tillgången får tas med i balansräkningen. Detta eftersom de framtida
ekonomiska fördelarna kommer tillfalla företaget och att det genom en transaktion finns
tillräcklig information för en tillförlitlig beräkning av tillgångens verkliga värde (IAS 38).

1.3 Varumärkesvärdering
Av de immateriella tillgångar som finns anses det att varumärken är bland de mest
värdefulla, samtidigt som det saknas någon djupare kunskap kring dem. Trots detta behöver
varumärken kunna värderas med samma tillförlitlighet som andra tillgångar vilket blev
grunden för en ny standard 2010; ISO 10668. Införandet av standarden syftade till att det
skulle bli enklare att beställa, jämföra och förstå varumärkesvärderingar över hela världen
(Swedish Standars Institute 2009). Standarden ska på ett konsekvent och tillförlitligt sätt
finnas till för att värdera varumärken utefter finansiella, beteendemässiga och juridiska
aspekter vilket ska öka värderingens kvalitet och transparens (Swedish Standards Institute
2010). Kortfattat baseras den finansiella analysen på att identifiera avkastningen där även
framtida intäkter räknas in. Den juridiska aspekten behandlar det legala skyddet medan den
beteendemässiga innefattar attityden och beteendet hos kunden gentemot varumärket (CFO
World 2013). Värderingen måste innehålla de juridiska, beteendemässiga och finansiella
parametrarna då det anses att de är beroende av varandra. Enligt standarden går det inte
göra en varumärkesvärdering utan att ta hänsyn till hur varumärket påverkar intressenter
(beteendemässig parameter) som i sin tur påverkar den avkastning (finansiell parameter)
som varumärket kommer generera. Dessutom går det inte att värdera varumärket utan att
beakta det juridiska skydd som är knutet till varumärkets kännetecken (Treffner, 2011).
Ett varumärke behöver inte enbart bli värderat vid ett företagsförvärv. Värderingen kan
även användas som ett internt styrmedel, vid finansieringsfrågor, politiska beslut, av
skattemässiga skäl, vid samarbeten, tvister etcetera (Grant Thornton 2014). Tanken är att
ISO 10668 ska finnas som grund oavsett i vilket syfte som företaget värderar sitt
varumärke. Standarden ger krav på metoder och tillvägagångssätt som ska användas vid
värderingen av ett varumärke i monetära termer samt fungerar som ett regelverk
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innehållande syften, mål och inhämtande av och kvalitet på data (Swedish Standards
Institute 2010).

1.4 Problemdiskussion
Treffner (2011) lyfter fram att man i media ofta läser värdet på kända varumärken. I
dagsläget är Googles varumärke värderat till 158 miljarder $ enligt hemsidan Brandz, en
väletablerad hemsida inriktad mot varumärkesvärdering (Brandz 2014). Enligt en annan
värderingssida, Forbes, är de däremot endast värderade till 56,6 miljarder $ (Forbes 2014)
och enligt en tredje sida, Interbrand, till 107,4 miljarder $ (Interbrand 2014). Gemensamt
för publicerade värden är att ingen kan förstå hur man har kommit fram till dem (Treffner,
2011). Standarden som nämnts ovan (ISO 10668) skapades just på grund av detta problem,
för att kunna minska den osäkerhet som finns kring varumärkesvärdering. Dock visar
dagens skillnad i värdering av kända varumärken att det, trots en standard, kan skilja
miljardbelopp mellan olika värderare.
Det ekonomiska värdet i ett varumärke hänger som nämnt ihop med juridiska, finansiella
och beteendemässiga parametrar. Värdet sätts av kunderna eftersom ett företag inte kan
existera utan kunder och därmed inte heller kunna skapa sig ett varumärke. Marknader är
föränderliga och kunders uppfattning kan ändras från en dag till en annan vilket gör
värderingen av deras uppfattning mycket svår (CFO World 2013). Vi anser därför att stor
vikt vid värderingen bör läggas kring den beteendemässiga parametern eftersom det är
kundernas värde av varumärket som räknas. Det är kunderna som styr medan företaget bara
kan önska hur varumärket ska tolkas.
Följaktligen blir en bedömning av ett varumärkes värde och dess speciella risk,
normalt inte meningsfullt såvida inte en omfattande och omsorgsfull utvärdering
görs av hur varumärket uppfattas av relevanta intressenter, jämfört med
konkurrerande varumärken. (Swedish Standards Institute 2010)

ISO 10668 beskriver vissa nödvändiga faktorer som en värderare bör beakta vid
värderingen, såsom kännedom, upplevt budskap, kunskap, attityd och lojalitet för att förstå
företagets styrka (Swedish Standards Institute 2010). Den anger dock inget om i hur stor
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omfattning de beteendemässiga aspekterna behöver utvärderas men kräver ändå att
intressenternas beslutsfattande i anslutning till varumärket måste beaktas (Treffner, 2011).
Standarden nämner inte heller något om hur litet eller stort företaget bör vara för att det ska
gå att genomföra en varumärkesvärdering eller i vilken omfattning den bör göras.
Värderingen ska kunna genomföras vid andra tillfällen än bara företagsförvärv men den
kan vara kostsam, inte minst för mindre företag. Kostnaden för värderingen är av naturliga
skäl intressant för företagen, men enligt Falonius (2010) går priset inte att sätta i förväg
utan beror på vad företaget och värderaren kommer överens om för mål, omfattning och
önskat resultat och blir således något som kommer fram under arbetets gång. Enligt Peter
Bunge-Meyer, varumärkeskonsult och grundare av företaget Brand/Asset, påstår många
företagsledare att varumärket är deras mest värdefulla tillgång. Däremot är det få som
faktiskt vet hur mycket det är värt. Han menar på att en beräkning av varumärkets
värdeutveckling borde vara självklart bland företag eftersom det ger en insikt och förståelse
för vad som legat till grund för värdeförändringen. På så sätt är en fortlöpande värdering av
ett varumärke ett måste för ett tillväxtorienterat företag (Peter Bunge-Meyer 2011). Detta
talar för att oavsett form, storlek, bransch, eller struktur bland företag så är
varumärkesvärdering ett sätt att kunna styra företaget mot framgång och tillväxt.

1.5 Problemformulering
Med utgångspunkt i den diskussion som förts ovan har vi kommit fram till följande
frågeställningar som studien ska besvara:
● Hur skiljer sig varumärkesvärderingen åt mellan olika värderingsaktörer?
● Hur ser olika värderingsaktörer på betydelsen av varumärkesvärdering?
● Hur beaktas kunderna som en del av varumärket vid en värdering?
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1.6 Syfte
Med detta som bakgrund ämnar studien att analysera hur kunderna beaktas som en del av
varumärkets

värde

vid

en

värdering.

Dessutom

kommer

studien

beskriva

varumärkesvärderingens betydelse utifrån olika aktörers befattningar, samt analysera
eventuella skillnader och svårigheter i deras tillvägagångssätt vid värderingar.

1.7 Avgränsningar
Under studiens början behövde vi göra vissa avgränsningar för att smalna av det område vi
ville undersöka och på så sätt få ett bättre och tydligare resultat. Till en början har vi i
studien valt att inte lägga någon större vikt vid hur ISO 10668 kom till. Vi kommer inte
heller att analysera företagsvärdering som en enskild företeelse utan studiens fokus är
varumärkesvärdering. Vidare består ISO 10668 utav tre stycken aspekter; finansiella,
beteendemässiga och juridiska. Studien ämnar inte fokusera på de juridiska utan behandlar
den beteendemässiga och finansiella aspekten. Dessutom har studien inte haft ett
internationellt perspektiv vid varumärkesvärdering, trots att det är multinationella företag
som oftast florerar i media i samband med starka varumärken.
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1.8 Disposition
Kapitel två börjar med att förklara det metodologiska ramverk som legat till grund för
insamling och bearbetning av data samt ger en beskrivning av vissa begrepp i samband
med detta. I kapitel tre följer sedan vår teoretiska referensram som behandlar nödvändig
information för att läsaren ska kunna förstå ämnet och dess problem innan vi i kapitel fyra
redovisar och tolkar den empiriska information som samlats in. Detta utmynnar i kapitel
fem till en slutsats som syftar till att besvara studiens frågeställningar.

Fig. 1, Studiens disposition (Egen figur)
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2. METOD
I följande metodkapitel presenteras studiens metodologiska ramverk. Kapitlet innehåller
således en motivering för studiens val av forskningsansats och metod samt beskriver
studiens tillvägagångssätt vid insamling och bearbetning av empiri. Avslutningsvis förs
även en diskussion kring studiens förhållningssätt till vetenskapliga kriterier samt
metodkritik.
________________________________________________________________________

2.1 Forskningsansats
Förhållandet mellan teori och praktik kan återspeglas i tre olika metoder; induktiv,
deduktiv eller abduktiv metod. Med en induktiv ansats blir teorin ett resultat av
forskningsinsatsen och innebär att forskaren kan dra generaliserbara slutsatser på grund av
de observationer som genomförts. I en deduktiv ansats härleder forskaren, utefter kunskap
och teoretiska överväganden inom ett område, en eller flera hypoteser som sedan prövas
genom en empirisk granskning. Det är dock svårt att skilja dessa ansatser åt helt och hållet
vilket gör att de båda två innehåller drag av varandra (Bryman & Bell, 2005). Alvesson &
Sköldberg (2008) menar att den induktiva ansatsen är något riskfylld eftersom den från en
samling enskildheter utformar en allmän sanning, vilket de belyser med följande exempel
”Det har aldrig varit några stenar på botten hittills när jag dykt i vattnet, alltså är det
sannolikt inte någon den här gången heller…” (Alvesson & Sköldberg, 2008). De menar
därmed också att den deduktiva ansatsen är mindre riskfylld eftersom den förutsätter det
som ska förklaras, det vill säga att de allmänna reglerna alltid gäller.
Innan studien tog sin början valde vi det område vi ville att studien skulle undersöka och
fortsatte därefter att söka efter teorier och tidigare forskning inom området för att få en
djupare förståelse för ämnet och på så sätt kunna utforma vår forskningsfråga. Med
utgångspunkt i vad författarna ovan skriver går det således hand i hand med en deduktiv
ansats. Allt eftersom arbetet har fortlöpt och med den komplexitet som ämnet visat sig ha,
har vi dock fått svårigheter i att enbart hålla oss till den deduktiva ansatsen. Som Alvesson
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& Sköldberg (2008) menar på, är det svårt att få in all slags forskning under antingen
deduktiv eller induktiv. De visar istället på ett alternativ till dessa, den abduktiva metoden.
Abduktion innebär att forskaren tolkar enskilda fall utifrån ett hypotetiskt övergripande
mönster och låter dem förklara fallet i fråga. Denna tolkning bör sedan undersökas med nya
iakttagelser. Abduktionen innehåller således delar av både den deduktiva och den induktiva
ansatsen men det är viktigt att inte se abduktionen som en enkel blandning av de båda, då
den tillför nya och helt egna moment. Den huvudsakliga skillnaden som Alvesson &
Sköldberg (2008) lyfter fram är att en abduktiv ansats skapar förståelse. Den har
utgångspunkt i empirisk fakta, precis som induktionen, men förkastar inte teoretiska
föreställningar och hamnar därför närmre deduktionen i det avseendet. Analysen kan
kombineras med studier av tidigare teori i litteraturen, som en inspirationskälla för att ge
förståelse för mönster. Under själva forskningsprocessen alternerar man teori och empiri
för att kunna tolka dem på ett annorlunda sätt, i skenet av varandra. De andra
forskningsansatserna blir enligt författarna mer ensidiga och orealistiska när man tittar på
hur forskning egentligen bedrivs.
På grund av ämnets komplexitet har studien använt sig av teorin som utgångspunkt för att
förstå dess olika delar och för att få inspiration till den utformade forskningsfrågan.
Därefter har empiriskt material samlats in och genom att den empiriska informationen
tolkats i förhållande till den teoretiska har mer förståelse kring ämnet skapats. I enlighet
med vad Alvesson & Sköldberg (2008) säger är detta en abduktiv forskningsansats.

2.2 Forskningsmetod
Alla forskningsbara problem kan ses utifrån två olika perspektiv – kvalitativt och
kvantitativt. Hur dessa perspektiv används i forskningen beror på vad det är forskaren själv
vill veta (Olsson & Sörensen, 2011). Något förenklat grundar de två perspektiven på hur en
forskare genererar, bearbetar och analyserar sin insamlade information (Patel & Davidson,
2011) Vid en första anblick av de två perspektiven menar Bryman & Bell (2005) att det kan
det verka som att den enda skillnaden är att kvantitativa forskare mäter olika företeelser
och att kvalitativa forskare inte gör det. Det finns en sådan tendens men många författare
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påstår att distinktionen går djupare än den tämligen ytliga frågan om huruvida man
använder sig av kvantifiering eller inte. Många anser nämligen att de skiljer sig åt både i de
kunskapsteoretiska grundvalen samt i flera andra frågeställningar. Olsson och Sörensen
(2011) punktar upp de huvudsakliga skillnaderna mellan forskningsmetoderna. Vid
kvalitativ forskning har forskaren ofta långvarig kontakt med de personer som ingår i
undersökningen. Forskningen är flexibel och bygger på att successivt växa fram och
fördjupas allt eftersom. De resultat som tas fram grundas på några få individer och
fördjupar sig i specifika miljöer och kontexter. Den kvantitativa forskaren har istället en
kortvarig eller ingen kontakt alls med de personer som ingår i undersökningen.
Forskningen är strukturerad och frågeställningarna är bestämda och formulerade redan från
början för att få en relation mellan teori och forskning som bygger på bekräftelse, det vill
säga hypotesprövning. (Olsson och Sörensen, 2011).
Studien har i enlighet med den abduktiva ansatsen försökt skapa förståelse för det valda
ämnet och för att på bästa sätt kunna göra detta har vi därefter använt oss av en kvalitativ
forskningsmetod. Som Yin (2013) beskriver, lockar den kvalitativa forskningen med att på
ett enkelt sätt möjliggöra djupgående studier av det ämne som intresserar forskaren. Den
härrör från forskarens önskan om att få en förståelse för verkliga händelsers mening.
Varumärkesvärdering är ett komplicerat område och de frågeställningar som studien ämnar
undersöka blir svåra att besvara med hjälp av en kvantitativ analys eftersom vi vill ha svar
på hur. Den statistiska undersökningen som en kvantitativ metod förespråkar blir därmed
inte relevant. Studien har istället grundats på tolkande analyser av insamlad information,
såväl teoretisk som empirisk och har tittat på de underliggande mönster som finns inom
varumärkesvärderingen. Bryman & Bell (2005) nämner att den kvalitativa metoden lätt kan
bli subjektiv eftersom den kan påverkas av forskarens egna åsikter, men detta är något vi
tagit stor hänsyn till vid studiens arbete och har i största mån försökt vara så objektiva som
möjligt för att den insamlade informationen ska vara tillförlitlig och sanningsenlig.
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2.3 Vetenskapligt förhållningssätt
När det kommer till vetenskaplig forskning finns det olika sätt att se på den insamlade
informationen. Patel & Davidson (2011) lyfter bland annat fram positivismen och
hermeneutiken. Dessa kan ses som varandras raka motsatser när det gäller deras
uppfattning av människan, världen, filosofin, vetenskapen och det som betraktas som
kunskap. Den som säger sig vara positivistisk syftar till att förklara företeelser och anser att
kunskap måste vara nyttig, säker, exakt och organiserad. Hermeneutiken bygger däremot
på tolkningslära där man syftar till att studera, tolka och förstå grunden för den mänskliga
existensen. De som påstår sig vara hermeneutiska menar att man genom språket kan få
kunskap om det som är genuint mänskligt och till skillnad från positivismen är en
hermeneutiker inte intresserad av att förklara saker och ting utan vill snarare skapa sig
förståelse för andra människor genom att tolka text och mänskliga handlingar (Patel &
Davidson, 2011). Med det här som utgångspunkt och med det som beskrivits i ovanstående
forskningsansats och forskningsmetod kan vi konstatera att studien till största delen haft ett
hermeneutiskt förhållningssätt. Detta eftersom den utgår från att tolka data och ämnar till
att skapa en djupare förståelse för varumärkesvärderingen i praktiken.

2.4 Informationsinsamling
Vid analys av data kan man antingen använda sig av material som samlats in av forskaren
själv eller material som redan blivit insamlat av andra forskare. Det som forskaren själv
samlat in kallas för primärdata och det som blivit insamlat av andra forskare kallas
sekundärdata (Patel & Davidson, 2011). Nedan förs en beskrivning av hur de olika
insamlingsmetoderna applicerats på vår studie.

2.4.1 Primärdata
Enligt Backman (2012) finns det olika metoder att använda sig av vid insamling av
primärdata. Det kan till exempel vara med hjälp av experiment, observationer, enkäter eller
intervjuer. Den metod som väljs vid datainsamlingen beror på kunskapsteoretiska och
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vetenskapsteoretiska antaganden och teorier. Det handlar inte om att samla in data bara för
att få in den data man vill ha, utan metoden för datainsamlingen ska anpassas till studiens
forskningsmetod, frågeställningar, och så vidare. Eftersom studien grundats på en kvalitativ
forskningsmetod och har frågeställningar som utgår från hur har studiens primärdata
grundats på djupgående intervjuer. Intervjuerna har genomförts med värderare, både de
vars huvudsakliga uppgift är företagsvärdering samt de som enbart arbetar med
varumärkesvärdering. Intervjuerna har skiljt sig något åt då det varit svårt att få tag på
personer som varit kunniga inom området. En del av intervjupersonerna har intervjuats
med hjälp av telefonintervjuer medan andra haft möjlighet till att ställa upp på personliga
intervjuer, se mer specificerat under urvalsramen.

2.4.2 Sekundärdata
Ny vetenskap bygger vidare på den vetenskap som redan finns, antingen kan den tidigare
vetenskapen förkastas eller så kan det göras tillägg och förbättringar. I princip kan all sorts
text användas vid forskning, det handlar bara om att anpassa den efter forskningsfrågan.
Även information från databaser går att använda sig av, så länge forskaren bildar sig en
uppfattning om hur korrekt de beskriver det de vill beskriva (Backman, 2012).
Studiens sekundärdata är i första hand det som lyfts upp i inledning och referensram. Där är
informationen mestadels hämtad från facklitteratur och vetenskapliga artiklar för att på så
sätt få en bättre förståelse för vad tidigare forskare kommit fram till och för de teorier som
finns inom området. Den fackliga litteraturen har till viss del tagits fram med utgångspunkt
i vetenskapliga verk och den referensram som finns i anslutning till dessa, samtidigt som
den valts utefter den tidigare kunskap vi besitter inom ämnet. Tidigare forskning, det vill
säga de vetenskapliga artiklarna, har främst hämtats från databasen One Search. Vid valet
av vetenskaplig forskning har vi tagit hänsyn till vilket år den publicerats, eftersom
varumärkesvärdering haft en större genomslagskraft de senaste åren, inte minst med tanke
på att standarden ISO 10668 kom 2010. Därav har det varit av vikt att ta fram aktuell
forskning som går att applicera på dagens samhälle. Till sist har ytterligare sekundärdata
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samlats in från hemsidor som ansetts vara representativa och användbara i förståelsen av
studiens ämne.

2.5 Urval
Vid en kvalitativ forskning görs urvalet medvetet, såkallat avsiktligt urval. Målsättningen
är att välja datainsamlingsenheter som är specifika för studiens syfte. Vid en kvalitativ
studie bör man prioritera att välja ut deltagare som kan ge motstridiga synpunkter för att
kunna få ett brett spektrum för studiens ämne, detta för att undvika att endast välja källor
som bekräftar förutfattade meningar (Yin, 2011). För att nå ett bredare spektrum av
information har urvalet dels baserats på personer som arbetar med varumärkesvärdering vid
de större revisions- och konsultbolagen i Stockholm och dels på intervjuer med
företagsvärderare av mindre företag på landsorten. Detta har tillfört att studien omfattas av
fler åsikter och andra perspektiv än vad värderare i de väletablerade konsult- och
revisionsbolagen kunde bidra med.
Studien har baserats på fem djupgående intervjuer. En av våra intervjupersoner valde att
vara anonym och kommer härefter att benämnas som Lena Svensson. Intervjuerna har skett
med följande personer:
•

Lena Svensson, arbetar med Corporate Finance på ett av Sveriges största
revisionsbolag

•

Mikael Levén, företagsvärderare vid Svensk Företagsförmedling, Kalmar

•

Daniel Steinholtz, VD på Allies Insight, Stockholm

•

Jon Walberg, partner och ansvarig för Corporate Finance vid PWC

•

Dan Edlund, företagsvärderare på Länia Företagsförmedling, Kalmar

Trots intervjupersonernas olika befattningar kommer de alla i kontakt med varumärkesvärderingen på ett eller annat sätt. Urvalsprocessen för denna studie har dock visat sig vara
svårbemästrad, eftersom de med kompetens inom specifikt varumärkesvärdering har varit
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svåra att få kontakt med. Samtidigt har det varit svårt att hitta värderare på landsorten som
velat ställa upp då dem ansett att deras kunskap varit begränsad.

2.6 Intervjuteknik
Som nämnt har primärdata varierat mellan telefonintervjuer och personliga intervjuer men
strukturen på intervjuerna har däremot varit densamma för alla de tillfrågade. Enligt Yin
(2013) är kvalitativa intervjuer den absolut vanligaste typen av intervju inom kvalitativ
forskning och har även kommit att bli utgångspunkten för denna studie. Den kvalitativa
intervjun följer inget strikt manus mellan forskare och deltagare utan grundar sig istället på
en tanke om vilka frågor som ska ställas vilket gör att de kan variera med intervjuns
kontext (Yin, 2013). Den går till på ett sådant sätt som gör att både intervjuaren och
intervjupersonen blir medskapare i samtalet (Patel & Davison, 2011).
Bryman & Bell (2005) beskriver vidare att det finns två huvudsakliga typer av kvalitativa
intervjuer; ostrukturerade och semi-strukturerade. Vi har under intervjuerna varit
förberedda med ett antal frågor (se Bilaga 1) som intervjun grundat sig på men samtidigt
varit öppna för den information som intervjupersonen velat dela med sig av. Ämnet är
komplext och för att inte gå miste om relevant information och kunskap hos
intervjupersonerna ville vi inte ha en alltför strukturerad intervju. Bryman & Bell (2005)
beskriver den ostrukturerade intervjun med att forskaren enbart utgår från lösa
minnesanteckningar och att det ibland endast ställs en fråga som deltagaren får prata fritt
kring. Den semi-strukturerade intervjun har istället en lista med relativt specifika teman, en
intervjuguide, som deltagaren sen får prata fritt kring.
Vår studie har således använt sig av den semi-strukturerade intervjuguiden eftersom vi
anser att den helt ostrukturerade intervjun skulle varit alldeles för ospecifik för att få fram
de svar som studien ville ha fram. Som Patel & Davidson (2011) beskriver är det vanligt att
en intervju inleder med neutrala frågor där nödvändig bakgrundsinformation om företagen
lyfts fram innan intervjun fortsätter in på de huvudsakliga och viktigaste frågorna. Det var
även så vi gjorde vid konstruerandet av vår intervjuguide eftersom vi ville få en
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övergripande bild av intervjupersonernas arbete och deras kunskap innan vi kunde ställa
våra mer specifika och djupgående frågor.
Tre av intervjuerna har genomförts via telefon då vi själva befinner oss i Kalmar medan de
personer som besitter mest kunskap inom området varit placerade i Stockholmsområdet.
Fördelen med en telefonintervju är som Gillman (2008) nämner att man möjliggör en
intervju på distans och att det på så sätt går att få kontakt med i stort sett vem som helst.
Den främsta nackdelen med en telefonintervju är att det inte går att se personen i fråga
vilket gör att vissa viktiga ickeverbala element, som kan vara en viktig del i
kommunikationen, saknas. Det är dessutom mycket svårare att hålla igång samtalet under
en telefonintervju eftersom den muntliga kommunikationen är det enda som går att förlita
sig på vilket gör att det krävs än mer koncentration än vad det gör vid en vanlig intervju
(Gillman, 2008). Vikten vid genomförandet av en telefonintervju är därav att komma förbi
dessa begränsningar vilket är något vi tagit hänsyn till vid våra intervjuer. Vi är medvetna
om att ett personligt möte alltid är det bästa tillvägagångssättet eftersom kroppsspråket
ibland

kan

förtydliga

intervjupersonens

ståndpunkter.

Experterna

inom

varumärkesvärdering befinner sig däremot till största delen i Stockholm vilket
problematiserat förutsättningen till en personlig intervju. Det har varken funnits tid eller
ekonomiska möjligheter för oss att besöka dem på plats på grund av spridda tider för
intervjuerna och därmed blev telefonintervju det bästa alternativet. Vi ansåg att det var
viktigare att få tillgång till experternas kunskap via telefon än att inte få tillgång till den
alls.

2.7 Vetenskapliga kriterier
Vid undersökning av en studies kvalitet kan man tillämpa begreppen validitet och
reliabilitet. Validitet är ett viktigt forskningskriterium som används för att bedöma huruvida
studien har insamlat och tolkat data på ett lämpligt sätt så att slutsatsen korrekt har
avspeglat den verklighet som studerats (Yin, 2009). I en kvalitativ studie är ambitionen
med validitet att tolka och förstå innebörden av verkligheten och beskriva uppfattningar.
Validitet är inte endast relaterat till datainsamling som vid en kvantitativ studie, utan
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genomsyras av forskningsprocessens samtliga delar. Det är forskaren som yttrar hur den
tillämpat och använt sin förståelse i hela forskningsprocessen. För att uppnå hög validitet
måste tolkningar kunna kommuniceras så att meningen med dessa framträder vilket innebär
att forskaren måste vara följsam i sin forskningsprocess. Varje kvalitativ forskningsprocess
är unik och därav går det inte att sätta specifika regler eller procedurer för att kunna
säkerhetsställa validiteten (Patel & Davidson, 2011). För att uppnå validitet har vi genom
forskningsprocessen försökt undvika risker i att göra felaktiga tolkningar. Detta genom att
spela in intervjuerna och sedan transkriberat dem för att på så vis försöka undvika
misstolkningar av intervjupersonernas åsikter. Vår uppfattning av våra intervjuer är att de
intervjuade har varit uppriktiga i sina svar då de bland annat kunnat uppge svårigheter med
just varumärkesvärdering från sina egna arbetserfarenheter som värderare. Intervjufrågorna
har utformats genom teman som följer samma mönster genom hela forskningsprocessen,
såsom värdering av varumärken, kunders värde i ett varumärke och betydelsen av
varumärkesvärdering.
I en kvantitativ studie kan låg reliabilitet uppstå om man upprepar en intervju med en
person ett flertal gånger med samma frågor och får olika svar vid intervjutillfällena. I en
kvalitativ studie betyder däremot inte olika svar vid upprepade intervjuer låg reliabilitet.
Detta eftersom personen som blivit intervjuad kan ha ändrat uppfattning eller exempelvis
fått nya värderingar eller perspektiv mellan intervjutillfällena. Reliabilitet har därför inte en
lika stark inverkan på en kvalitativ studie utan större vikt läggs istället vid
validitetsbegreppet (Patel & Davidsson, 2011). Att försöka uppnå reliabilitet är nästintill en
omöjlighet i en kvalitativ studie, vilket vi därför inte kommer att lägga vikt vid i studiens
tillvägagångssätt.

2.8 Metod- och källkritik
Vid genomförandet av denna studie har tidsramen föranlett ett begränsat urval av
intervjupersoner. Ett större urval hade bidragit med fler svar vilket kunnat ge tolkningen ett
bredare perspektiv, men samtidigt upplever vi delvis en mättnad i de svar som intervjuerna
gett. Eventuellt kunde studien undersökt fler åsikter från personer med expertis inom
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varumärkesvärdering, så som en varumärkeskonsult. Med anledning till att det finns en
tunn marknad av professionella varumärkesvärderare har möjlighet till intervjuer med
dessa dock minskat. Dessutom har många av de värderare som finns på landsorten inte
velat ställa upp på en intervju eftersom de ansett att de har bristande kunskap inom området
och därför inte kunnat tillföra något till studien. En kvalitativ studie kommer alltid ha svårt
att uppnå ett generaliserbart resultat, eftersom de tolkningar som utförs innefattar en
subjektivitet. Däremot har vi under studiens gång försökt vara neutrala i förhållande till vår
tolkning. På grund av den spridda kunskapen kring ämnet bland de intervjuade har
intervjuguiden mestadels fungerat som en utgångspunkt. Frågorna har sedan fått anpassas
efter den kunskap varje intervjuperson haft, samtidigt som vi varit angelägna om att få fram
svar som varit jämförbara personerna emellan.
I studiens inledande kapitel grundas diskussionen kring varumärkesvärderingens
problematik mestadels på information tagen från hemsidor. Vi anser dock att dessa
hemsidor har god trovärdighet då informationen kommer från personer med professionell
karaktär.
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3. TEORETISK REFERENSRAM
I modellen nedan visas hur delarna i referensramen hänger samman. Kapitlet är uppdelat i
två huvudsakliga delar med fokus på varumärkets kapital och värdering av varumärket.
Varumärkets kapital behandlar vikten av dess styrka och hur det går att mäta medan
värderingen av varumärket beskriver hur ett finansiellt värde tas fram genom olika
värderingsmetoder.

Fig. 2, Referensramens indelning (Egen figur)

______________________________________________________________

3.1 Varumärkets kapital
Varumärkets kapital (engelskans Brand Equity) betraktas som ett mycket viktigt koncept
inom affärsmetoder eftersom marknadsförare kan öka konkurrensfördelar genom
framgångsrika varumärken (Lassar et al., 1995). Varumärkeskapitalet grundar sig på det
faktum att skillnader i intäkter för ett företag anses komma ur det ’adderade värdet’ som en
produkt får på grund av den marknadsföring som skett (Keller et al., 2012). I grund och
botten härrör det från det större förtroende som konsumenter har för ett varumärke än vad
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de har för andra konkurrerande varumärken. Konsumenters förtroende visas genom lojalitet
och deras villighet att betala ett specifikt pris för varumärket (Lassar et al., 1995). Keller et
al., (2012) menar att för att få ett starkt varumärke måste fokus hamna på kunderna och vad
de lärt sig, känt, sett eller hört om varumärket. Ett bevis på att det är starkt är när kunder
uppskattar en produkt och dess marknadsföring mer när varumärket blir identifierat, än i de
fall det inte blir det (det vill säga om produktens namn inte nämns).
Utifrån vårt perspektiv av hur ett varumärke ska kunna genomgå en värdering, börjar
processen med att förstå det kapital som varumärket besitter. Det är det adderade värdet
som kapitalet innefattar som sedan värderas och därför är det viktigt att känna till dess
olika beståndsdelar. Teoretiker har olika uppfattningar om varumärkets kapital men efter en
genomgång av de olika synsätten anser vi att Falonius (2010) är den som bäst kan förmedla
dess betydelse. Ett starkt varumärke kan kännetecknas av lojalitet, kännedom, upplevd
kvalitet och associationer (Falonius, 2010).

Fig. 3, Varumärkets beståndsdelar (Falonius, 2010:28)

Dessa beståndsdelar bör mätas årligen för att kunna allokera var resurser gör mest nytta i
varumärket. Ett starkt varumärke byggs ofta på att det finns en hög lojalitet från dess
kunder. Ju högre lojalitet, desto mindre kostnader behöver läggas på marknadsföring.
Kännedomen av varumärket skapar fördelar genom att det hamnar i kunders
undermedvetna shoppingbeteende. Det måste också finnas en positiv image kring
varumärket och en konkurrenskraftig positionering. Upplevd kvalitet har i amerikanska
undersökningar visat sig vara den del som leder till mest ekonomisk framgång för ett
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varumärke. God kvalitet resulterar på längre sikt till större marknadsandelar vilket kan ge
möjligheten att ta ut ett högre pris. Identiteten utgörs av vilka associationer som förmedlas.
Ett framgångsrikt varumärke har en stark märkesidentitet. Falonius (2010) betonar vikten
av att beakta att värderingar förändras över tiden, därför måste företag ha en klar
uppfattning om vilka värderingar som målgrupper har för tillfället och arbeta därefter.

3.1.1 Vikten av ett starkt varumärke
För större varumärken kan kapitalet vara värt miljarder dollar och representera en
betydande del av företagens totala börsvärden (Wyner, G. A., 2001). Forskning visar även
att det är väsentligt för unga och mindre företag att inse vikten av att utveckla och ta vara
på sina varumärken. I studien har vi valt att utgå från olika värderares synpunkter och
tillvägagångssätt vid en värdering, däribland två företagsvärderare som främst arbetar med
mindre bolag. Därav vill vi lyfta fram vad tidigare forskning belyser när det kommer till
betydelsen av ett starkt varumärke för dessa typer av företag.
Horán et al. (2011) menar att det är viktigt för små och medelstora företag (SME’s) att
skapa varumärkesbyggande relationer till sina kunder för att på så sätt skapa positiva
associationer gentemot företaget. Varumärkesbyggande genererar värde och tillväxt för
mindre företag. Även Spence & Hamzaoui (2010) skriver om att det är viktigt med
varumärkesbyggande inom små företag men att det finns en viss svårighet för dem att
skapa det eftersom de har begränsade resurser och kapital för att lyckas. Om företag trots
detta kan skapa ett starkt varumärkeskapital kan det enligt Christodoulides & De
Chernatony (2010) spela en viktig roll i lågkonjunkturer. Att ha en uppfattning om kapitalet
i dessa situationer kan medföra en större ekonomisk vinning, då man kan använda dess
styrka som hjälpmedel i att överleva finansiella kriser.
I studiens arbete har det varit av vikt att undersöka vad ett starkt varumärke kan bidra till
för att på så sätt få en djupare förståelse för varumärkets betydelse i förhållande till
företaget som helhet. Enligt Larkin (2013) har tidigare forskning påstått att immateriella
tillgångar skapar en risk hos företag eftersom värdet på dessa tillgångar förstörs vid
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finansiella svårigheter och ekonomiska kriser. Författaren kommer dock fram till att detta
inte är fallet för alla immateriella tillgångar, specifikt varumärken, eftersom de kan påverka
den finansiella strukturen och minska risken av framtida kassaflöde. Immateriella tillgångar
har betydande inverkan på ett företags finanspolitik och står för en stor del av företagets
värde (Larkin, 2013). Detta är även något som styrks av Hupp & Powaga (2004), som
menar att även om varumärken är immateriella så är det bevisat att starka sådana har
långvariga effekter på ett företags prestation.
Det är viktigt att inse hur stor vikt kundernas kännedom om och lojalitet till varumärket har
för dess betydelse. De som lyckas med att bygga upp ett starkt varumärke kommer skapa
värde genom att det ökar framtida kassaflöde (Larkin, 2013). Att kundernas åsikter om ett
varumärke påverkar dess styrka är viktigt att lyfta fram, eftersom studien till stor del har
undersökt i vilken utsträckning olika värderingsaktörer tar hänsyn till kunderna vid en
värdering. I en undersökning visar Larkin (2013) att om kunders värdering av ett
varumärke ger en positiv bild gentemot ett företags produkter och dess varumärke minskar
framtidens instabilitet gällande kassaflöde och skyddar företagen under sämre tider. De
företag med starka varumärken förlorar således inte lika mycket som de med svagare
varumärken vid en ekonomisk kris. Immateriella tillgångar kan vara minst lika viktiga som
de materiella när det kommer till den finansiella situationen för ett företag. Betydelsen som
ett varumärke har för kunderna kan användas som ett alternativ för att titta på de framtida
kassaflödena och deras osäkerhet (Larkin, 2013). Narayan (2012) påstår att varumärket är
en av de få tillgångar som kan ge ett företag långsiktiga konkurrensfördelar, inte minst
eftersom den globala konkurrensen blir mer och mer intensiv. För att maximalt kunna
utnyttja styrkan i sitt varumärke, är det viktigt att veta vilket värde varumärket besitter
genom att göra en mätning.

3.1.2 Mätning av varumärkets kapital
Under studiens gång har kunskap kring varumärkesvärdering växt fram. En hel del
funderingar har dock kretsat kring hur mätningen av ett varumärkeskapital görs. Mätningen
av varumärkets kapital kopplas till de delar som den beteendemässiga aspekten i ISO
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10668 syftar till och därför anser vi att det är nödvändigt att belysa forskares syn på dess
mätning. Som det tas upp i ISO, är en värdering inte meningsfull om man inte har tagit
hänsyn till hur varumärket uppfattas av relevanta intressenter (Swedish Standards Institute
2010).
Det finns en viss svårighet kring hur ett varumärkeskapital ska mätas och kanske beror
detta på att både konceptet och mätningen är väldigt abstrakt (Wyner, 2001).
Varumärkeskapitalet är ett mångfacetterat och komplext begrepp som inte kan fångas
genom endast en mätning utan i en rad olika mätningar (Christodoulides & De Chernatony,
2010). De mätningar som väljs bör anpassas till varumärkets vision. Till skillnad från
kundernas efterfrågan som kan mätas i enheter och intäkter, kommer varumärkets kapital
alltid att vara en del av en helhet. Även om man kan uppskatta ökade intäkter som är
hänförliga till varumärket är det mer en konceptuell än praktisk distinktion (Wyner, 2001).
Skribenterna Christodoulides & De Chernatony (2010) har i en studie kommit fram till
förslag som är avsedda till att underlätta för marknadsförare och marknadsundersökare i
mätningen av varumärkeskapitalet. De anger att företag måste inse vilken kundnytta
varumärket bidrar med för att förstå den totala upplevelsen av en produkt. Den kategori
som varumärket befinner sig i är en viktig variabel för att kunna mäta varumärkeskapitalet
eftersom varumärken inte har samma betydelse i olika branscher. Författarna menar att
man därför inte kan mäta samma kundupplevelse för till exempel ett e-varumärke som ett
varumärke för finansiella tjänster. Företaget bör övervaka konsumenters uppfattningar och
motivationsfaktorer för att få kunskap om vilka konsekvenser ett visst beteende har på
varumärkeskapitalet (Christodoulides & De Chernatony, 2010).
För att veta hur starkt ett varumärke är i kunders medvetande och hur de påverkar kundens
köpval så förespråkar Haxthausen (2009) marknadsundersökningar som vänder sig till
kunderna för att få deras åsikter. Statistiska analyser av marknadsundersökningarna görs
för att se varumärkets påverkan på kunders preferenser genom att titta både på volym- och
prispåverkan. För att undersöka hur volymen och priset påverkar varumärket används
frågorna: Vad driver en kund till att köpa mer av ett specifikt varumärke? Vad driver
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kunden till att vara villig att betala ett visst pris för det specifika varumärket? Sedan
undersöks hur varumärket påverkar drivkraften av dessa val. Ett exempel är om någon letar
efter en säker bil, då kan man göra en mätning och se vilken bil som uppfattas vara säkrast
beroende på marknadsföring, word of mouth eller andra säkerhetsuppfattningar. Eftersom
man har möjligheten att fånga hur varumärket påverkar varje köpval kan man bedöma hur
väl varumärket ligger i linje med det som är viktigast i köpbeslutet. Det går att identifiera
och kvantifiera möjligheter för ett bättre justerat varumärke med det primära köpinitiativet
och på så sätt går det differentiera varumärket från konkurrenter (Haxthausen, 2009).

3.2 Värdering av varumärket
Hittills har vi tagit upp hur varumärkeskapitalet kan mätas för att förstå dess styrka.
Mätningen baseras främst på kundernas lojalitet, kännedom, upplevd kvalité och
associationer. Att mäta styrkan av varumärket är dock inte detsamma som att bestämma
dess värde. Värdet är enligt Keller (2008) snarare den underliggande ström av kassaflöden
som genereras på grund av varumärkets styrka. Värderingen grundas på olika metoder som
slutligen utmynnar i ett finansiellt värde (Salinas & Ambler, 2009). Varumärkesvärdering
anses vara ett komplext område vilket både intervjupersoner och teoretiker benämner. För
att underlätta jämförelsen och tolkningen av de svar intervjupersonerna uttryckt behöver
referensramen behandla vad tidigare forskning kring ämnet medfört. Att ha kunskap om
detta innan vi framför vad intervjuerna bidragit till skapar ett bredare perspektiv och
underlättar förståelsen för ämnets komplexitet.
Går det då att värdera ett varumärke? Varumärkesvärdering är delvis en vetenskap och
delvis en konst. Alla värderingsmetoder måste ta hänsyn till en mängd olika uppgifter, både
kvantitativa och kvalitativa (Keller, 2008). Att kunna etablera varumärkets värde kräver
kvantifierbara element, som i sig är kvalitativa, exempelvis konsumenternas uppfattning
(Voegele & Stuart Mert-Beydilli, 2006). Narayan (2012) anser att företaget borde stänga
gapet mellan teori och praktik när det kommer till varumärkesvärdering. Även Salinas &
Ambler (2009) nämner att många av de metoder som tas upp i litteraturen inte verkar
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användas i praktiken och att de flesta metoder som används i praktiken inte har någon
teoretisk grund.
Narayan (2012) beskriver att varumärkesvärdering kan bli ett mångsidigt instrument vilket
kan agera som hjälpmedel för beslutsfattande. Ledare borde införa mer värdebaserade
varumärkesutvecklare som kan sammanföra ledningen av varumärket i förhållande till
andra tillgångar i företaget. Enligt Salinas & Ambler (2009) är det viktigt att de företag
som vill få sitt varumärke värderat är försiktiga när de väljer sin värderare eftersom
processen ofta är kostsam och kräver mycket tid och resurser. Innan man väljer vem som
ska göra värderingen är det således viktigt att ha klart för sig i vilket syfte värderingen ska
utföras och vilka tekniska anpassningar som måste göras.
Under studiens gång har vi förstått att det ur en teoretisk synvinkel finns en mängd olika
metoder som är lätta att förstå, men som är svåra att utföra rent praktiskt. Varumärken kan
värderas med hjälp av flertalet olika tekniker och likt vilket verktyg som helst kan vissa
tekniker passa bättre i en del sammanhang, men inte i andra. Salinas & Ambler (2009) har
analyserat hela 23 olika metoder för varumärkesvärdering och tittat på hur de kan användas
i olika situationer i praktiken. Fokus hamnar på mätningen av varumärkets finansiella
värde och inte på de metoder som finns till för att mäta dess styrka.
Resultatet av Salinas & Amblers (2009) undersökning visar att det inte går att använda
enbart en metod för varumärkesvärderingens alla olika syften och inte heller kan de
bekräfta att alla de olika metoderna är användbara i praktiken. På det stora hela kan
metoderna delas in under två användningsområden; ett tekniskt och ett för ledning. Ur ett
tekniskt perspektiv (redovisning, transaktioner, tvister etc.) är det metoden Relief from
Royalty som används mest i praktiken. En metod som grundar sig på den licensavgift
företaget skulle behöva betala om de inte ägde varumärket själva (metoden beskrivs mer
ingående senare i detta kapitel). Ur ledningens perspektiv är det istället Demand Driver
som verkar vara den mest användbara. Den tittar på effekterna av varumärkets styrka och
analyserar det som driver efterfrågan och/eller varumärkets attribut. Analysen kan antingen
baseras på statistik eller vara rent av uppskattande. Författarna menar att en värdering som
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syftar till att vara en del av företagets styrning inte behöver vara lika noggrann som den
tekniska vilket gör att den lättare kan baseras på uppskattningar.
Som beskrivits i bakgrunden är ett varumärke en immateriell tillgång och i enlighet med
reglerna i IAS 38 får det inte tas upp i ett företags balansräkning om det inte går att beräkna
dess anskaffningsvärde på ett tillförlitligt sätt, vilket anses ske först vid ett förvärv av ett
företag. Salinas & Ambler (2009) menar dock på att om ett företag vill visa värdet av sitt
varumärke för sina intressenter finns det inget som hindrar dem från att ta upp det i sin
årsredovisning. Även om det inte får tas med på balansräkningen kan det tas upp i andra
delar av redovisningen, men då mer som en beskrivande text.

3.2.1 ISO 10668
Med utgångspunkt i att skapa en bättre förståelse kring värderingsprocessen och kunna få
fram resultat som är jämförbara mellan olika värderare togs det 2010 fram en ny standard
vars syfte var att skapa gemensamma globala riktlinjer för varumärkesvärdering.
Standarden heter ISO 10668. De riktlinjer och metoder som standarden behandlar har dock
varit svåra att förstå. Treffner (2011), som är ordförande för standardens svenska
arbetsgrupp, uttrycker att den inte är någon lärobok utan en mycket kortfattad text, vilket
föranleder dess komplexitet. Vi har därför, utöver en svensk översättning av standarden,
utgått ifrån Treffners egna bok, Varumärket - vår viktigaste tillgång, som ger en något
förenklad version.
I standarden är ett av de allmänna villkoren att varumärkesvärderingen är transparent, att
det är lätt för utomstående att förstå processen och metoderna som lett fram till det
slutgiltiga värdet. Företaget ska redogöra för kvantifieringen, de antaganden som gjorts och
de risker som bedömts i förhållande till värderingen samt visa analyser på varumärkets
känslighet för förändringar av de parametrar som använts vid värderingen. Fortsättningsvis
är det också viktigt att värderingen har hög validitet och reliabilitet. Den ska mäta det som
den ämnar mäta och resultera i ett jämförbart värde om värderingen skulle göras om.
Värderingen ska grundas på tillräckliga underlag och analyser för ett tillförlitligt resultat
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samtidigt som den som utför värderingen ska genomföra den med objektivitet, utan några
subjektiva bedömningar. Det sista allmänna kravet är, som nämnt i inledningen, att den
sammanfattande utvärderingen ska innefatta finansiella, juridiska och beteendemässiga
parametrar och det är dessa som sedan ska ligga till grund för den monetära värderingen
(Swedish Standards Institute 2010).
Ur ett finansiellt perspektiv blir värderarens roll att säkerhetsställa att resultatet av en
analys ska återspeglas i värderingen. Inom den marknad som varumärket används görs en
analys som ska omfatta den nuvarande och prognostiserade marknadsstorleken, både
volymässigt och värdemässigt. Alla relevanta finansiella faktorer ska ingå i värderingen.
Det finansiella perspektivet ska justeras med hänsyn till varumärkets beteendemässiga
funktion (venticonsulting, 2014-11-10). Grunden för varumärkesvärdering är att klargöra
på vilket sätt ett varumärke skapar värde, det vill säga tillgångens upplevda budskap bland
dess intressenter. Värderaren ska fastställa varumärkets position på marknaden samt
återspegla omfattningen av framtida risker och intäkter genom att analysera varumärkets
styrka bland relevanta intressenter. Styrkan omfattas utav kännedom, kunskap, attityd,
lojalitet och upplevt budskap. En varumärkesvärdering måste även innefatta en utvärdering
av varumärkets betydelse på dess marknad och dess specifika marknadssegment. Hur
mycket inflytande ett varumärke har ligger till grund i målgruppens köpbeslut.
Varumärkets betydelse indikerar till hur mycket av det totala kassaflödet som kan hänföras
till varumärket (Swedish Standards Institute 2010). Standarden anger endast att man måste
beakta den beteendemässiga påverkan, den anger inte någon metod för att genomföra
analysen eller i vilken omfattning den bör vara. Den klargör även att man måste beakta det
juridiska skydd som varumärket åtnjuter. Ju sämre skydd varumärket har, desto högre blir
risken som måste avspeglas i avkastningskraven (Treffner, 2011).
När värderingen görs finns det enligt ISO 10668 tre olika sätt att arbeta efter. Det är
antingen marknadsvärdering, kostnadsvärdering eller avkastningsvärdering.
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3.2.1.1 Marknadsvärdering
Marknadsvärdering utgår från vad andra köpare på marknaden betalat för liknande
tillgångar, jämförbara med den tillgång som nu är föremål för värderingen. Denna typ av
värdering ska resultera i en uppskattning av vilken rimlig summa som skulle kunna fås på
marknaden om varumärket skulle säljas. I marknadsvärderingen är det viktigt att hämta in
information om jämförbara varumärken och göra justeringar för att kompensera skillnader
mellan det egna varumärket och det som sålts på marknaden (Swedish Standards Institute
2010). Eftersom handeln av varumärken ännu inte är så stor finns det en begränsad
jämförbar data att utgå från vilket gör att det finns problem i att jämföra varumärken.
Marknadsansatsen anses därför inte som en framkomlig väg för att värdera varumärket i
dagsläget, men eftersom det kan se annorlunda ut om 10 år så har den ändå valts att ta med
i standarden (Treffner, 2011).

3.2.1.2 Kostnadsvärdering
Kostnadsvärdering har sin grund i de belopp som investerats i varumärket vid dess
uppbyggnad eller för vad det skulle kosta att återanskaffa eller återskapa det. Värderingen
förutsätter att en trolig investerare inte skulle vilja betala mer än vad det skulle kosta att
återskapa eller ersätta varumärket. Användningen av denna metod kan vara när andra
värderingssätt inte kan användas och för att utvärdera hållbarheten och rimligheten i de
värden som beräknats genom andra metoder (Swedish Standards Institute 2010).
Egentligen finns det inget samband mellan de kostnader som lagts ner och det värde som
genereras eftersom ett investerat belopp som skapar värde inte kommer i närheten av det
som investerats. Av denna anledning används kostnadsansatsen ytterst sällan (Treffner,
2011).

3.2.1.3 Avkastningsvärdering
Enligt Treffner (2011) är den enda egentligen användbara värderingen av ett varumärke
avkastningsansatsen. Den värderar ett varumärke genom en diskontering av de framtida
förväntade ekonomiska fördelar som varumärket genererar under sin återstående
ekonomiska livstid. Det finns sex stycken olika metoder för att räkna ut varumärkets
diskonterade framtida avkastning. Dessa metoder är: Prispremiemetoden, volympremie-
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metoden, royaltykassaflödesmetoden, inkomstfördelningsmetoden, residualkassaflödesmetoden och marginalkassaflödesmetoden (Treffner, 2011). Med relevans för studiens
resultat kommer enbart prispremiemetoden och royaltykassaflödesmetoden beskrivas mer
utförligt medan de andra metoderna kommer nämnas mer kortfattat.
Royaltykassaflödesmetoden (Royalty relief method)
Genom denna metod antar man att nyttjanderätten till varumärket inte grundas på
äganderätt utan på ett licensavtal. Värdet av varumärket utgörs av nuvärdet av de framtida
royaltybetalningar som inte behöver betalas om varumärket ägs av företaget
(venticonsulting, 2014-11-10). En licensavgift används i värderingen och fastställs genom
en djupgående analys av tillgänglig data som ska vara jämförbar med andra varumärken.
Registrerade liknande licensavgifter finns att tillgå i databaser men problematiken ligger i
att hitta de sidovillkor som kan finnas (Treffner, 2011). Den licensavgift som ägare till
varumärket och licenstagaren kommer överens om, avser att avkastningen ska fördelas
såsom varumärket genererar på en aktuell marknad mellan just en licensgivare och en
licenstagare (Swedish Standards Institute 2010)
Prispremiemetoden
Utgångspunkten för denna metod är att varumärkesvärdet beräknas som det diskonterade
värdet av förväntade framtida merkassaflöden som generas från den prispremie det
genererar. Priset för varor eller tjänster som marknadsförs under varumärket ska jämföras
med det pris som tas ut för generiska produkter utan något varumärke eller kännetecken.
Det kan vara svårt att hitta produkter som inte har något varumärke alls och då får en
jämförelse istället göras med produkter som marknadsförts med svaga varumärken
(Treffner,

2011).
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varumärkesrelaterade faktorerna, som exempelvis annat material, för att kunna komma
fram till det merkassaflöde som är hänförbart till varumärket (Swedish Standards Institute
2010). Ett exempel på detta är en producent som tillverkar två identiska skinnväskor
förutom att det sätts ett varumärke på den ena väskan, men ej på den andra. Väskan utan
varumärke kostar 2000 kronor och väskan med varumärke kostar 20 000 kronor, skillnaden
mellan dessa två väskor kan utgöra styrkan i ett varumärkes värde.
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Volympremiemetoden
Genom denna metod beräknas varumärkets värde som det diskonterade värdet av
förväntade framtida rörelseresultat (Treffner 2011). Ett varumärke som genererar en
marknadsandel som är större än vad den skulle ha haft om alla aktörer på den aktuella
marknaden hade lika marknadsandelar är det som kallas varumärkets volympremie
(Swedish Standards Institute 2010).
Inkomstfördelningsmetoden
Denna metod används oftare av större aktörer för att värdera sitt varumärke. Metoden
värderar varumärket som nuvärdet av den del av framtida resultat som kan hänföras till
varumärket (Swedish Standards Institute 2010).
Residualkassaflödesmetoden
I residualkassaflödesmetoden räknar man bort avkastningen som framtida förväntade
materiella tillgångar genererar, men även den avkastning som övriga immateriella
tillgångar genererar. Den förväntade avkastningen som genereras av varumärket isoleras på
så sätt (Treffner, 2011).
Marginalkassaflödesmetoden
Marginalkassaflödesmetoden ska beräkna det kassaflöde som ett varumärke genererar i en
verksamhet genom jämförelse med en liknande verksamhet utan ett sådant varumärke.
Skillnaden utgörs då av kassaflödet som kan hänföras till varumärket. I praktiken existerar
dock inte så lika företag som bara skiljer sig åt genom en immateriell tillgång (Treffner,
2011).
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4. EMPIRI OCH TOLKNING
På grund av komplexiteten i studiens ämne kommer vi i detta kapitel framföra resultaten av
empiriinsamlingen i direkt anslutning till vår tolkning av dem. Kapitlet börjar med en
beskrivning av intervjupersonerna följt av i vilka sammanhang de stöter på
varumärkesvärdering och deras användning av ISO 10668. Därefter delas kapitlet upp i
värderingsmetoder, värderingens betydelse och till sist kundernas del i varumärket.

___________________________________________________________________

4.1 Presentation av intervjupersoner
Lena Svensson
Lena Svensson (anonym) har tidigare haft en karriär utomlands men jobbar idag på
corporate finance avdelningen för ett av de ledande revisions- och konsultbolagen i
Sverige. Hennes arbetsuppgifter innefattar transaktionsrelaterade värderingar som har att
göra med köp och försäljningar av bolag, skattesituationer, tvister, omstruktureringar av
globala företag och förvärvsanalyser.
Mikael Levén
Mikael Levén arbetar sedan fyra år tillbaka som företagsmäklare på Svensk
Företagsförmedling, ledande inom företagsöverlåtelser i Sverige. Tidigare har han arbetat
på större företag med stora varumärken, däribland en bank och ett möbelföretag. Som
företagsmäklare är den huvudsakliga uppgiften att sälja företag. Levén berättar att det är
som att arbeta som fastighetsmäklare, fast med företag istället för fastigheter. De företag
som säljs har en omsättning på omkring tio till hundra miljoner kronor.
Daniel Steinholtz
Daniel Steinholtz är VD för företaget Allies Insight. Företaget erbjuder konsulttjänster
inom omvärldsbevakningar, mätningar och analyser där de genom olika verktyg involverar
medarbetare på företag och andra intressenter i varumärkesutveckling och affärsutveckling.
Steinholtz huvudsakliga arbetsuppgifter är vad han kallar hållbart företagande, där det finns
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tydliga kopplingar till varumärket. Han har utvecklat standarden ISO 26000 som rör
hållbarhet, men har också varit med i det internationella arbetet med att utveckla ISO
10668 och knyter ihop dessa två i sitt arbete.
Jon Walberg
Jon Walberg är partner och ansvarig för värderingsenheten på PWC (Price Waterhouse
Coopers), ett multinationellt revisions- och konsultbolag. Värderingsenheten består av
ungefär 25 stycken anställda som främst arbetar med företagsvärderingar och däribland
varumärkesvärdering. Walberg är ansvarig för alla de tjänster och projekt enheten arbetar
med och har en kvalitetssäkrande roll.
Dan Edlund
Dan Edlund är en entreprenör och har sedan tidigare arbetat som auktoriserad revisor. Idag
arbetar Edlund som företagsmäklare på Länia Företagsförmedling vilka, likt Svensk
Företagsförmedling, finns till för de som vill sälja, köpa eller värdera ett företag. De
företag som anlitar Edlund har vanligtvis en omsättning på omkring femtio miljoner
kronor, men affärer kan även ske med företag som är större än så.

4.2 Syftet med varumärkesvärdering
När vi frågat våra intervjupersoner i vilket syfte företag vanligast vill få sina varumärken
värderade har liknande svar getts av allihop. Det absolut vanligaste och mest självklara
syftet har visat sig vara vid företagsförvärv. Utöver detta sker det dock även i samband med
tvister, skattemässiga transaktioner, omstrukturering av globala företag och som en intern
kontroll av kapitalet ett företag förvaltar.
Walberg, Svensson, Levén och Edlund arbetar alla fyra med företagsförvärv som främsta
syfte. Walberg och Svensson lyfter även fram omstruktureringen av globala företag som en
väsentlig del. Svensson förklarar att omstruktureringen till exempel kan ske när stora
svenska företag har verksamhet globalt. Om de då har ett dotterbolag med tillhörande
varumärke i ett land kan de behöva flytta detta varumärke till ett annat land på grund av till
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exempel skatteskäl eller effektiviseringar. Vid en flytt av tillgångar mellan länder behöver
man således värdera dem till ett verkligt, marknadsmässigt värde och det är i dessa fall
både Svensson och Walberg finns med och hjälper till. Levén, som arbetar med mindre
företag, förklarar att förutom företagsförvärv händer det att värdering även kan ske vid
exempelvis dödsbo eller när en delägare vill köpa ut en annan, vilket också Edlund arbetar
med. Vi vill påpeka att den värdering som Walberg, Svensson, Levén och Edlund talar om i
huvudsak är företagsvärdering och inte värdering av enbart varumärket. Som Smith (2006)
förklarar ses varumärket som en immateriell tillgång för ett företag. Varumärket blir därför
en naturlig del av företagsvärderingen men vi anser att frågan snarare är om man urskiljer
varumärket från andra immateriella tillgångar vid en företagsvärdering, eller om det endast
blir en del av goodwill. Denna diskussion kommer föras vidare senare i kapitlet.
Steinholtz har, till skillnad från de andra, inte företagsvärdering som det huvudsakliga
syftet i sitt arbete. Den vanligaste anledningen han stöter på är snarare när
varumärkeschefer, som är ansvariga för olika typer av varumärkesprojekt, vill få kunskap
om vilket kapital de egentligen förvaltar. I samband med att cheferna får kunskap om
varumärkets värde kan de sätta en budget i förhållande till detta och arbeta därefter. Det går
i linje med Narayans (2012) beskrivning av varumärkesvärdering som ett mångsidigt
instrument och hjälpmedel för beslutsfattande. Steinholtz berättar att företagen kan se
varumärket som en tillgång de kan förvänta sig en viss avkastning på. I slutänden menar
han att om man har ett varumärke som är värt en hel del pengar men som inte används
kanske det skulle vara bättre att sälja det. Även Walberg nämner att han stöter på värdering
som sker på grund av att företagen vill ha ett värde på sitt varumärke för att kunna veta vad
de förvaltar, men det är inte mer än ett par gånger om året de genomför sådana värderingar.
Walberg ser inte en värdering av ett varumärke som ett styrmedel utan snarare som en
analys på hur varumärkets värde har ökat på grund av investeringar, så som reklam. Det
vill säga att företaget får ett bevis på om ett ökat värde av varumärket härrör från nedlagda
kostnader på reklam eller inte. Beroende på vilken befattning intervjupersonerna har haft
inom värdering inser vi att deras huvudsakliga syften skiljer sig åt. Steinholtz möter företag
med syfte att värdera och utveckla varumärket enskilt medan de andra intervjupersonerna
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arbetar med företag vars syften är att värdera företaget som en helhet, där
varumärkesvärderingen endast blir en del av en helhet.

4.3. Användandet av ISO 10668
ISO 10668 syftar som tidigare nämnt till att verka för att varumärkesvärderingen ska bli
mer transparent med anledning till att det ska bli lättare för utomstående att förstå
processen och metoderna som lett fram till det slutgiltiga värdet av ett varumärke.
Standarden syftar även till att värderingen ska bidra till ett tillförlitligt resultat med hjälp av
tillräckliga underlag och analyser (Swedish Standards Institute 2010). Det finns en viss
skillnad i användningen av ISO 10668 bland våra intervjupersoner. Steinholtz, som var
med i utvecklingsarbetat av standarden, har en expertis kring den men tycker själv att det är
svårt att förstå hur de olika metodikerna fungerar och vad de innehåller. Något som även vi
upplevde vid inläsningen för denna studie. Standardens främsta användningsområde för
Steinholtz del är däremot att ha den som ett synsätt och ett system för att kunna jobba med
varumärkesutveckling och utvärdering. Även Walberg som jobbar på PWC, har en stor
kunskap om standarden, mycket tack vare att PWC deltog aktivt med att ta fram den. Han
anser att standarden har gjort det lättare att förklara vad dem gör och att den metod de
använder överensstämmer med andra aktörer. Den har underlättat i deras kommunikation
med kunder eftersom det går att peka på att de följer den standard som finns och att den gör
värderingen mer tillförlitlig. Däremot berättar han att den inte haft samma genomslagskraft
i att skapa en större marknad för varumärkesvärdering som de från början hade förväntat
sig.
Svensson hade tidigare aldrig hört talas om standarden men det visade sig under intervjun
att hon trots det arbetar med de metoder som standarden rekommenderar. Levén hade ingen
kunskap om eller intresse för standarden, utan använder sig istället av andra
tillvägagångssätt vid sin värdering. Till skillnad från Levén har Edlund kunskap om den,
men han påpekar att han nog är ensam om det bland hans medarbetare. Vi får intrycket av
att detta beror på Edlunds bakgrund som revisor, då han uttrycker att han har ett intresse för
siffror och beräkningar samt att han berättar att han velat läsa in sig på ämnet innan vår
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intervju. Att standarden fungerar som en utgångspunkt vid hans värdering är dock inget
som framgår. Problematiken med att förstå standarden, även för de med expertis inom
varumärkesvärdering, kan vara en orsak till att kännedomen kring den är begränsad. Levén
och Svensson anger båda att de aldrig hört talas om den, trots att de jobbar med
företagsvärdering. Kanske är standarden mest till för de som är mer insatta i just
varumärkesvärdering, men eftersom varumärket är en immateriell tillgång och således en
del av företaget borde dessa riktlinjer finnas till för alla som kommer i kontakt med
värdering av varumärket, även om det endast är genom en företagsvärdering.

4.4 Värderingsmetoder
Forskare tar upp att företag borde stänga gapet mellan teori och praktik när det kommer till
varumärkesvärdering. Många metoder som finns i teorin används inte i praktiken och de
flesta som används i praktiken har inte någon teoretisk bakgrund (Naryayan, 2012; Salinas
& Ambler, 2009). En allmän åsikt bland våra intervjupersoner är att varumärkesvärdering
är väldigt svårt, samtidigt som de anser att metoderna är enkla att använda sig av. Enligt
ISO

10668

är

de

accepterade

metoderna

för

värdering

kostnadsvärdering,

marknadsvärdering och avkastningsvärdering. I praktiken används främst avkastningsvärderingens olika metoder: Prispremiemetoden, volympremiemetoden, royaltykassaflödesmetoden, inkomstfördelningsmetoden, residualkassaflödesmetoden och marginalkassaflödesmetoden (Swedish Standards Institute 2010).
Det vi främst använder oss av är Relief from royalty method, jag har inte sett att
någon använder något annat än just denna metod vid varumärkesvärdering.
(Svensson, 2014-11-24)

Royaltykassaflödesmetoden, baserad på licensavgifter som finns att tillgå i databaser
(Treffner, 2011), är den metod som de intervjuade från större revisions- och konsultbolag
nästan uteslutande använder sig av. Walberg menar att det är en enkel metod att tillämpa
och att det finns bra underlag genom olika databaser. Svensson anser också att metoden är
enkel att tillämpa men att det är svårt att hitta rätt benchmark. Hon menar att det finns en
hel del databaser att titta på men att det är svårt att hitta information som inte är gammal
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eller som är så pass lik att den är identisk med det varumärke man vill värdera. För de få
gånger som Walberg värderar varumärket i sig själv, och inte i anslutning till ett
företagsförvärv, används dock residualkassaflödesmetoden. Att använda olika metoder för
olika syften går i linje med vad Salinas & Ambler (2009) påpekar. Enligt dem går det inte
att använda enbart en metod för varumärkesvärderingens alla olika syften. Vid
residualkassaflödesmetoden tittar Walberg på hur mycket ett bolag är värt och drar sedan
bort andra väsentliga tillgångar som bolaget har, på så sätt kommer de fram till ett
residualkassaflöde, hänförbart till varumärket. I vissa projekt har de även använt sig av
prispremiemetoden, där priset för varor eller tjänster som marknadsförs under varumärket
ska jämföras med det pris som tas ut för generiska produkter utan något varumärke eller
kännetecken (Treffner, 2011). Enligt Walberg är den väldigt teoretiskt tilltalande men svår
att använda i praktiken. Han anser att den är enkel och naturlig att förstå men att det är
svårt att hitta data som styrker den. Gemensamt för de metoder som Walberg och Svensson
tar upp är alltså svårigheterna i att hitta den underliggande data som behövs för att få en
korrekt värdering.
Till skillnad från Svensson och Walberg har Levén och Edlund ett något förenklat sätt att
beakta varumärkets värde i en företagsvärdering. Levén utgår oftast från en
avkastningsvärdering. Han menar på att han inte är någon analytiker eller akademiker och
har på så sätt inte kunskap om avancerade värderingar. Han räknar på resultat före
disposition och analyserar den uthålliga vinstnivån. Den vinstnivå som tas fram
multipliceras sedan med 2,3,4,5 eller 6 gånger för att på så sätt få fram en köpeskilling. När
Levén berättar om denna metod syftar han på hur det går till vid ett företagsförvärv. Han
använder sig inte av någon specifik metod för värdering av varumärket i sig, utan anser att
om ett företag lyckats med sitt varumärke så framkommer det i deras resultat. Att
varumärkets styrka syns i de strömmar av kassaflöden ett företag har är även något Keller
(2008) beskriver. Levén tillägger dock att i de fall då varumärket kan ha en mer betydande
roll, som vid försäljning av större företag, hamnar priset på en högre nivå eftersom det
säljande företaget då har mer att förhandla med. Han är medveten om att när det gäller
företag med en högre omsättning, på över 100 miljoner, används mer avancerade metoder
men det är ingenting som hamnar på hans skrivbord.
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Om jag har ett underlag kan jag göra en värdering på 10 minuter. Jag lägger bara in
resultat och omsättning och justerar för löner och övervärden i ett Excel dokument
så får jag fram värdet, sedan blir det en diskussion kring priset. (Levén, 2014-11-25)

Som Levén, värderar Edlund oftast efter en avkastningsvärdering. Han poängterar att
företagsvärdering är komplext och att ett företag innehåller många olika komponenter.
Problematiken är att bestämma vad kalkylräntan ska vara, han menar att beroende på vad
kalkylräntan blir kan det slå hårt på det slutgiltiga värdet. Varumärket ses enligt Edlund
egentligen bara som en goodwillpost, ett övervärde som skapas genom mellanskillnaden av
substansvärdet (tillgångarnas bokförda värde) och avkastningsvärdet. Han tittar vanligtvis
inte på om det är varumärket som skapar goodwillvärdet eller om det beror på andra
komponenter. Det är någonting som skapar pengarna men Edlund menar att det är svårt att
definiera vad, samtidigt som han antyder att det inte behöver definieras eftersom
varumärkets värde finns i avkastningen.
Vad som då är själva varumärkets värde gör vi sällan någon separat värdering av,
det blir en diskussion om vad det är värt. (Edlund, 2014-12-09)

Vi har tidigare diskuterat om man urskiljer varumärket från andra immateriella tillgångar
eller om det endast blir en del av goodwill. Utifrån de svar vi fått av Svensson, Walberg,
Levén och Edlund framgår det att deras åsikter skiljer sig åt. Alla fyra arbetar med
företagsvärdering, men deras sätt att beakta varumärket som en avskild tillgång varierar,
kanske främst på grund av att de kommer i kontakt med bolag av olika storlekar. Walberg
och Svensson som arbetar centralt i större revisions- och konsultbolag har vanligtvis
kontakt med större bolag vilket bidrar till att de besitter en större kompetens och därför
beaktar varumärkets enskilda värde vid sina värderingar. Levén och Edlund, som i stort sett
bara kommer i kontakt med mindre bolag, tar inte hänsyn till varumärkets enskilda värde
eftersom de inte anser att det är av en större betydelse. Enligt IAS 38 behöver ett
varumärke vara identifierbart för att det ska kunna skiljas från goodwill (IAS 38). Det finns
dock inga redovisningsregler på att det måste avskiljas, vilket kan vara en anledning till att
det skiljer sig åt mellan våra intervjupersoner.
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Trots att Edlund vanligtvis ser varumärket som en del av goodwill så anser han att den
kostnadsbaserade metoden, där man värderar de belopp som investerats i varumärket vid
dess uppbyggnad (Swedish Standards Institute 2010), är en bra och försiktig metod för
värdering av varumärket. Han tycker att det är en säker metod som tydligt kan visa på
varumärkets värde eftersom man kan titta på hur mycket pengar som investerats i
exempelvis reklam de senaste fem eller tio åren och sedan göra någon slags diskontering av
det värdet. Att se nerlagda kostnader som varumärkets värde är dock något som Treffner
(2011) motsäger. Han påstår att det inte finns något samband mellan de kostnader som
lagts ner och det värde som genereras eftersom ett investerat belopp som skapar värde inte
kommer i närheten av det som investerats. Edlunds sätt att se på det verkar med andra ord
vara något förenklat, vilket kan bero på att varumärkesvärdering inte är något han
applicerar i praktiken. Steinholtz nämner också kostnadsvärderingen som ett alternativ men
ser det som en “supertrubbig” metod. Han tycker att metoden genererar stora summor, men
att det ändå är ett relativt snabbt sätt att göra en överslagsberäkning på. Om man ska titta på
vad ISO 10668 säger om kostnadsvärderingen så används den då övriga värderingssätt ej
går att tillämpa (Swedish Standards Institute 2010).
En metod som Steinholtz tycker är väldigt bra är när man tittar på om det finns någon
liknande försäljning inom en nära tid, där det går att jämföra och få åtkomst till siffrorna.
Däremot är det väldigt sällan sådana situationer inträffar och därför menar han att man ofta
struntar i det sättet att värdera. Ytterligare en metod som Steinholtz nämner, likt den
Walberg använder, är då de tittar på vilka jämförbara varumärken som finns på en viss
marknad och hur de är prissatta i relation till varandra. En metod som också Edlund
berättar om men som han anser är väldigt svår. Han tar IKEA som exempel och påstår att
det inte går att jämföra dem med några andra.
Den smartaste metoden i Steinholtz mening är dock att tänka sig in i en franchising
situation, det vill säga om man vill hyra ett varumärke, vad är då rimligt att betala för att få
hyra? Rent praktiskt är det alltid det han tycker ligger närmast sanningen eftersom det blir
en reell situation. Även om Steinholtz inte specifikt uttrycker vad denna metod klassas
som, så stämmer den överrens med Royaltykassaflödesmetoden och blir därför ännu ett
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bevis på att det är en av de mest användbara metoderna. Salinas & Ambler (2009)
konstaterar att varumärkesvärderingen grundas på olika metoder som slutligen utmynnar i
ett finansiellt värde, vilket Steinholtz även gör i praktiken. Han använder alla olika metoder
för att sedan dra någon slags medelsiffra utifrån dem. Walberg använder sig också av olika
metoder för att visa att det värdet de har kommit fram till är rimligt utifrån flera olika
synsätt.
Det går inte komma fram till en exakt siffra genom att sitta och klia sig i huvudet
vid skrivbordet. Den exakta siffran uppstår egentligen bara i samband med att det
görs en affär. (Steinholtz, 2014-11-25)

En gemensam nämnare för de värderingar som våra intervjupersoner gör är att det inte
finns några exakta mått att gå efter. Steinholtz, Levén och Edlund lyfter alla upp att det i
slutänden handlar om en diskussion mellan köpare och säljare och att det pris som sätts blir
det som köparen och säljaren kommer överrens om. De prisförslag de ger företagen blir
därför bara en utgångspunkt för diskussionen. Edlund tar upp ett exempel på ett nyligen
utfört uppdrag där han värderade prospektet till närmre fjorton miljoner medan ägaren
ansåg att värdet snarare var tjugofyra miljoner. Säljaren ansåg att det fanns mycket mer
värden i företaget, bland annat varumärket och andra nedlagda kostnader. I sådana
situationer bestäms värdet således av en diskussion. Steinholtz berättar att handel med
varumärken sker väldigt sällan så i princip är det bara en köpare och en säljare som
tillsammans kan bestämma vad varumärket är värt. Även Walberg säger att det till slut
handlar om en skönmässig bedömning och att det slutliga värdet utgår från en slags
rimlighetsbedömning. Han menar att ingen aktör kommer fram till exakt samma värde men
att de ofta kommer fram till värden på ungefär samma nivå.
I inledningen till denna studie förklarade vi att det finns stora skillnader i de värden som
olika värderingsaktörer sätter på varumärken, vilket tydligt kunde urskiljas i ett exempel
med Google. I jämförelse med detta exempel konstaterar vi att Walbergs åsikter om att
varumärkesvärden hamnar på samma nivåer inte stämmer när det kommer till
multinationella bolag. Den främsta anledningen till detta kan ur ovanstående diskussion
indikeras vara att det inte finns en marknad för varumärken. Eftersom det är vanligt att utgå
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från benchmark när man värderar, ligger problemet i att varumärkesmarknaden idag är för
tunn och att det därför inte går att hitta identisk information att jämföra med. Det går till
exempel inte jämföra Google med något annat varumärke och därför blir det lätt att
värderingen skiljer sig åt, inte minst när det kommer till sådana unika bolag. Utifrån
intervjupersonernas åsikter skulle en försäljning av Google troligtvis ändå få ett annat
värde på varumärket, eftersom det skulle sluta upp i en förhandling mellan köpare och
säljare. En intressant infallsvinkel i det här är något som Steinholtz påpekar. Han förklarar
att om handeln av varumärken skulle ske lika ofta som aktier på börsen skulle vi också få
exakta värderingar av dem.

4.5 Betydelsen av varumärkesvärdering
Om vi ser till de svar våra intervjupersoner gett ses varumärket som en väldigt liten del av
en företagsvärdering, trots att det i teorin ses som företagets mest värdefulla tillgång
(Larkin, 2013). Steinholtz tror att stora revisions- och konsultbolag endast värderar sina
företag genom schablonmässiga beräkningar av varumärkets värde. Med det menar han att
de exempelvis tar ca 30 % av marknadsvärdet i finansbranschen och så uppskattas ett värde
därefter. Han tror att dessa bolag inte tycker varumärket är speciellt viktigt då de kan anse
att det är en väldig liten del i det stora hela. Det överensstämmer med vad Svensson
berättar, då hon anser att varumärket är en liten del i en större prövning och ingenting de
specialiserar sig på. Oftast är det inte så stora belopp av transaktioner som är allokerade till
varumärket utan de lägger större vikt på andra aspekter i värderingen. Att de skulle få
förfrågningar om enbart varumärkesvärdering är ingenting som nämns men överlag tycker
hon att varumärkesvärderingen är mycket svår på grund av problemet med att hitta
jämförbar data. Walbergs åsikter om hur mycket vikt som bör läggas vid varumärket beror
på vilken bransch företaget verkar inom. Tittar man på bolag med en konsumentinriktning
så lägger han ofta en stor vikt vid varumärkesvärderingen, men när det kommer till
industriella bolag är det snarare relationen och tekniken som är det viktiga. Att det finns en
skillnad i betydelsen av varumärket mellan olika branscher är även något som Edlund lyfter
upp. Han berättar att det är i de konsumentinriktade produkterna som varumärket verkligen
är värt något och att det inte har samma betydelse för produkter som säljs från företag till
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företag. När Walberg fått förfrågningar om att enbart värdera varumärket har det skett en
eller ett par gånger per år. Han anser att det är kul när det väl händer men även han påtalar
att det är väldigt svårt. Just svårigheten i varumärkesvärdering är något som alla våra
intervjupersoner framfört. Vi har insett att det ur ett teoretiskt perspektiv verkar lätt men att
det i praktiken blir mer komplicerat.
Levén som är verksam på landsorten tror att det är en stor skillnad på att värdera ett stort
bolag i exempelvis Stockholm, än vad det är på just mindre orter med mindre bolag. Dock
påpekas att han tar hänsyn till varumärket om det är ett bolag som funnits länge och är mer
känt. Även Steinholtz, som är den enda av intervjupersonerna som enbart arbetar med
varumärken, gör väldigt sällan fullständiga varumärkesvärderingar. Han har endast gjort en
fullständig värdering där jurister, beteendevetare och ekonomer var inblandade. Denna
värdering gjordes på ett av Sveriges största varumärken då syftet var att förhandla fram nya
kostnader för franchisetagare. Ett exempel på en sådan situation skulle kunna vara
McDonalds. Värderingen skulle då ligga till grund för vad franchisetagare till McDonalds
måste betala för att använda namnet och konceptet, i den mån att McDonalds skulle vilja
förhandla om högre priser och kunna påvisa att de är rimliga. Steinholtz menar alltså att det
är väldigt sällan värderingar av detta slag görs, på grund av att det är kostsamt för företag.
Istället ägnar de sig åt att göra schablonmässiga beräkningar som dels utgår från
marknadsvärdet och dels på om det finns någon annan liknande transaktion, med andra ord
även det som de andra intervjupersonerna gör.
Walberg och Steinholtz anser att företag borde göra en värdering av sina varumärken oftare
men samtidigt är de medvetna om orsakerna kring varför företagen inte gör det. Walberg
säger att det finns en problematik i att undersöka den underliggande data som behövs
eftersom det tar en hel del tid att göra dessa undersökningar. Han berättar att vid en
värdering har de en månad på sig innan allt ska vara färdigt och då blir det ett för
omfattande arbete att göra. Samtidigt tycker han att det bör läggas mycket mer tid och vikt
vid varumärket för de bolag där varumärket är den viktigaste tillgången. Salinas & Ambler
(2009) nämner vikten av att vara försiktig i valet av värderare eftersom det är en kostsam
process som kräver mycket tid och resurser. Samtidigt skriver Falonius (2010) att priset för
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en värdering inte går att sätta i förväg, utan att det handlar om vad värderaren och företaget
kommit överens om för mål, omfattning och önskat resultat. Priset kommer därför fram
under värderingsprocessens gång. En fullskalig värdering kan enligt Steinholtz kosta en
miljon kronor och det är väldigt få bolag som tycker att det är rimligt att göra en sådan stor
investering. Den här typen av värdering är inte den han förespråkar, utan de värderingar
som företag bör göra är de schablonmässiga beräkningarna som kan kosta mellan femtio
till hundra tusen kronor. På så sätt kan företaget få en uppfattning om vilket kapital som
egentligen förvaltas och ha det i beaktning vid sin verksamhetsplanering.
DET borde alla företag som har ett varumärke man bryr sig om göra.
(Steinholtz, 2014-11-25)

Walberg anger att företagen som de jobbar med börjar vid en storlek på över 100 miljoner
kronor i omsättning, annars skulle det bli för dyrt att göra arbetet åt företag. Han säger att
det ofta finns ett stort intresse på ett tidigt stadium för sådana projekt, men sedan när de
börjar sätta sig ned för att kolla på hur mycket data och hur mycket jobb det är för att få
fram tillräckliga underlag för att göra värderingen så backar många företag. Svensson
nämner att de gånger hon värderar mindre företag är när det handlar om tvister eller
liknande, och då gäller det inte så stora summor eftersom de i dessa fall mest fungerar som
ett förhandlings- och beslutsstöd. Däremot kan det vid omstruktureringar handla om stora
belopp eftersom dessa företag ofta har väldigt kända och stora varumärken. Av detta
framgår att varumärket inte värderas i någon större utsträckning bland mindre företag. Det
lyfts däremot fram teorier kring att det är viktigt för små och medelstora företag att skapa
värdebyggande relationer och ett starkt varumärkeskapital. Det kan bidra med större
ekonomisk vinning eftersom det går att använda dess styrka som hjälpmedel i finansiella
kriser (Christodoulides & De Chernatony, 2010). Det är även något Steinholtz lyfter fram
eftersom det enligt hans mening finns en framtida möjlighet för mindre företag och att en
värdering kan underlätta verksamhetsplaneringen och stärka varumärkets kapital. Även om
internt upparbetade varumärket inte får tas upp i balansräkningen (IAS 38) så kan det tas
upp i årsredovisningen som en beskrivande text (Salinas & Ambler, 2009). På så vis kan
företaget påtala sitt värde för intressenter och förhoppningsvis visa den styrka som
varumärket besitter.
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Levén och Edlund, som båda främst arbetar med värdering av små företag, har ett annat
sätt att se på behovet av varumärkesvärderingen av mindre företag. Båda två framför att
säljaren ofta vill påtala värdet av varumärket, inte minst när de inte presterat något bra
resultat för att på så sätt kunna sätta ett högre pris. Däremot anser Levén att värdet av
varumärket redan finns i resultatet och att det inte är mer värt än vad de har presterat
historiskt. Det är även något som Edlund poängterar då avkastningsvärdet han räknar fram
innefattar varumärket eftersom det genererar en intäkt och därför menar han att det inte
finns något större behov för mindre företag att värdera varumärket. Med andra ord tolkar vi
det som att varken Levén eller Edlund anser att ett varumärke behöver värderas enskilt utan
att dess värde går att utläsa i resultaträkningen. Som Steinholtz berättar, kan
varumärkesvärderingen användas för att underlätta verksamhetsplaneringen, men Edlund
påstår snarare att det inte behövs en enskild värdering av varumärket för detta syfte utan att
det inkluderas i en företagsvärdering. I företagsvärderingen analyserar Edlund styrkor och
svagheter som bland annat kundrisker, leverantörsrisker och produktens livscykel vilket
enligt honom är tillräcklig information för företagen att arbeta efter.
Spence & Hamzaoui (2010) skriver att det är viktigt med varumärkesbyggande inom små
företag men att det finns en viss svårighet för dem att skapa det eftersom de har begränsade
resurser och kapital för att lyckas. Små och medelstora företag som har begränsade resurser
för att skapa värde i sitt varumärke har förmodligen inte heller resurserna för att kunna
värdera det. Vi anser att detta förespråkar för en av de största anledningarna till en minskad
möjlighet för mindre företag att värdera varumärket. I slutänden kan det tyckas att frågan
om varumärkesvärdering handlar om dyra investeringskostnader, speciellt för små och
medelstora företag. Däremot behöver inte värderingen göras på ett fullskaligt sätt utan det
är fullt tillräckligt att göra en uppskattad bedömning av vad varumärket är värt, vilket även
kan vara värdefullt för mindre företag. Som Salinas & Ambler (2009) skriver behöver en
värdering som syftar till att vara en del av företagets styrning inte vara lika noggrann som
den tekniska, utan kan baseras på uppskattningar. Trots det verkar värdet av varumärket i
specifikt mindre företag inte vara av något större intresse, åtminstone inte ur det perspektiv
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som lokalt förankrade värderare har eftersom det framkommer i resultatet eller i goodwill
vid ett förvärv.

4.6 Kunderna som en del av varumärket
Grunden för varumärkesvärdering är att klargöra på vilket sätt ett varumärke skapar värde,
det vill säga tillgångens upplevda budskap bland dess intressenter (venticonsulting, 201411-10). För att få klarhet i hur värderingen av ett varumärke hänger ihop med mätningen av
varumärkets kapital och styrka, behöver vi på ett tydligare sätt förklara innebörden av ISO
10668 beteendemässiga aspekt. Som nämnt ska det finansiella perspektivet justeras med
hänsyn till varumärkets beteendemässiga funktion (Swedish Standards Institute 2010), men
på vilket sätt detta ska göras är svårt att förstå genom att enbart läsa standarden. Steinholtz,
som har en expertis kring standarden, tycker själv att den är svår att förstå men har
förtydligat innebörden av den beteendemässiga aspekten. Han förklarar att aspekten
egentligen är den största nyheten som kom i och med ISO 10668 och att den ska finnas till
för att på ett eller annat sätt kunna bevisa att varumärket verkligen besitter det värde som
värderaren påstår. Som vi tolkar det, är det i denna situation som mätningen av kapitalet
kommer in.
Haxthausen (2009) hävdar att marknadsundersökningar som vänder sig till kunderna visar
på hur starkt ett varumärke är i deras medvetande. Som både standarden innehåller och
Falonius (2010) skriver omfattas styrkan bland annat av kännedom, associationer och
lojalitet. Svensson berättar att de inte jobbar med den beteendemässiga aspekten speciellt
mycket. De pratar med bolaget och låter dem berätta och bedöma hur kunderna värderar
deras varumärke. De gånger de inte får fram information av bolagen kan de jämföra med
erfarenhet från andra kunder och dess relation till ett annat varumärke, och på så sätt
jämföra dem mot databaser. Det företag Svensson arbetar på gör en del research för att veta
vad som är värdedrivande i varumärket. Hon påtalar att kundrelationerna ses som en
immateriell tillgång i sig, och att de försöker skilja dem från varumärket för att se om det är
kundrelationerna eller varumärket som är värdedrivande. Detta är även något som Edlund
berör, då han förklarar att man i en goodwillpost kan försöka titta på vad som är
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varumärkets värde och vad som är värdet av exempelvis kundreskontra. Svensson påpekar
att det inte finns någon budget för dem som konsulter att genomföra kundundersökningar,
eftersom de anser att det är en liten del av helheten. Walberg anger att de inte heller gör
några egna undersökningar på kunders kännedom, associationer etcetera men om en sådan
undersökning skulle genomföras skulle den kosta omkring några hundra tusen kronor. Likt
Svensson berättar han att det ofta är bolagen själva som gör undersökningen, eller så
kontaktar de utomstående marknadsundersökare. Enligt Walberg är det de stora bolagen,
såsom banker och försäkringsbolag, som har störst intresse av att ta hjälp av
kundundersökningar vid värdering.
Wyner (2001) och Christodoulides & De Chernatony (2010) uttrycker att varumärkets
kapital är ett väldigt abstrakt och komplicerat begrepp och att mätningen av det är väldigt
svår. Walberg håller med om detta och menar på att det skulle vara bra om man kunde hitta
en metod för hur dessa kundundersökningar borde genomföras. Till exempel skapa ett
regelverk för den underliggande data som behöver samlas in, men han tillägger samtidigt
att det nog är för komplicerat. Ur detta kan vi tolka att kundundersökningar inte är något
som värderare har som främsta uppgift på grund av att det inte finns budget för det då
undersökningarna är väldigt tidskrävande. Dessa undersökningar anser vi dock vara
betydande att genomföra eftersom det är dem som kan bevisa att varumärket faktiskt är värt
det som värderaren beräknat det till.
Tänk när de stora bolagen gör sina affärer, då går det ju ofta ganska fort, och det är
verkligen ett skott från höften, det kan jag tala om. Det finns inte en chans att kunna
göra en bra värdering när det går så snabbt. (Edlund, 2014-12-09)

Levén har ett något annorlunda sätt att se på kundernas del i ett varumärke. Han menar att
även om ett företag har en hyfsad ekonomi när det blir en lågkonjunktur, så köper kunderna
inte längre någonting och plötsligt finns det inga intäkter att betala de utgifter som företaget
har, så som löner eller liknande. Om inte kunder kan handla som de gjorde vid
högkonjunkturen kommer företagets resultat att påverkas och de kan då inte prestera på
samma sätt som innan. Detta säger emot Larkin (2013) som påstår att om kunderna har en
positiv bild av varumärket så kan det minska instabiliteten för framtida kassaflöden och
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även skydda företagen under sämre tider. Levén, och även Edlund, återkommer alltid till att
värdet av hur väl man lyckas med sitt varumärke syns i resultaträkningen.
Steinholtz arbetar med kundernas värde på en mer avancerad nivå, kanske främst för att
han besitter en större kunskap inom detta område med hänsyn till att han var med och
utvecklade ISO 10668. Han förklarar att prispremiemetoden går att använda vid en
undersökning av kunders värde. En metod som även Walberg och Edlund nämner, men i
deras fall beskrivs den inte i anslutning till kunderna utan mer som ett enklare sätt att förstå
ett varumärkes värde. Båda två anger dock att metoden är svår att använda sig av och att
det är svårt att få fram underliggande data.
Att beräkna den är ju inte så lätt eftersom det är mycket antaganden.
(Edlund, 2014-12-09)

Om företag anser att prisskillnaden mellan två likartade produkter beror på styrkan i
varumärket, det vill säga att konsumenter betalar ett överpris på grund av varumärket,
förklarar Steinholtz att detta behöver kunna bekräftas med en mätning. Mätningen grundas
enligt Steinholtz på varumärkesmätningar och produktmätningar som tittar på vilka olika
värden konsumenterna tillskriver det specifika varumärket, i relation till andra varumärken.
På så sätt får man ett bevis på om det är styrkan i varumärket som genererar överpris för en
vara. Att använda prispåverkan som hjälpmedel för mätning är även något Haxthausen
(2009) skriver om, där han anser att frågor som kan ställas i anslutning till detta är: Vad
driver en kund till att köpa mer av ett specifikt varumärke? och, Vad driver kunden till att
vara villig att betala ett visst pris för det specifika varumärket? Steinholtz berättar att
studier av dessa slag inte enbart behöver ske när det handlar om skillnader i pris. De kan
även finnas till för att undersöka hur pass lojala kunderna är till ett varumärke. Som
exempel tar han upp att två produkter kan ha samma pris men att kunder i genomsnitt
använder det ena märket i 10 år och det andra i 5 år. Det varumärke som har återkommande
kunder i 10 år är således värt mycket mer än det som endast har återkommande kunder i 5
år, något som tas med i beräkningen av varumärkets värde. Med Levéns och Edlunds sätt
att se på det kommer därför inte de lojala kunderna med i beräkningarna. Detta eftersom de
enbart tittar på avkastningen. Värdet som tas fram via en avkastning beror på hur mycket
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pengar som företaget kunnat ta ut för en specifik vara i förhållande till hur många exemplar
de kan sälja. De lojala kunderna kommer således inte påverka värdet i ett varumärke om
man använder den värderingsmetod som Levén och Edlund förespråkar. Svensson och
Walberg utför inte kundundersökningar på egen hand, vilket talar för att inte heller dem får
med de lojala kunderna i sina beräkningar, om det inte är något som företagen själva
påvisar. Enligt Falonius (2010) behöver företag ha en klar uppfattning om vilka värderingar
som deras kunder har för tillfället, vilket talar för att kundundersökningar bör göras
regelbundet.
Den stora fördelen med ISO 10668, som Steinholtz trycker på, är att man fått idéer om vad
som är godkänt när man ska göra en rimlig värdering. Han menar att det är en sak att räkna
fram ett värde genom att titta på siffror i backspegeln, men att det är en annan sak att titta
på hur marknaden ser ut just nu. Steinholtz resonemang har fått oss att förstå det
grundläggande syftet med den beteendemässiga aspekten. Den ska fungera som ett bevis på
att varumärket är värt det man anser att det är värt, ett hjälpmedel för att bekräfta att ett
värde är tillförlitligt. Den kan ses som ett facit till en tenta, som bevisar hur korrekt du
svarat på dina frågor. Eftersom aspekten var den största nyheten som kom i och med
standarden får vi uppfattningen om att det också är det primära budskapet. Som uttrycks i
standarden är en bedömning av ett varumärkes värde inte meningsfullt såvida inte en
omfattande och omsorgsfull utvärdering görs av hur varumärket uppfattas av relevanta
intressenter, jämfört med konkurrerande varumärken. Svensson, Walberg, Edlund och
Levén har dock alla uttryckt att kundundersökningar inte är något som värderare sysslar
med. Svensson och Walberg yttrar att det är upp till företagen själva att göra, detta på
grund av att det varken finns tid eller budget för att utföra dem.
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5. SLUTSATS
I studiens avslutande kapitel besvarar vi de frågeställningar som studien syftade till att
undersöka samt ger förslag på vidare forskning inom området.
________________________________________________________________________

5.1 Besvarande av frågeställningar
Syftet med denna studie har varit att analysera hur kunderna beaktas som en del av
varumärkets värde vid en värdering samt beskriva värderingens betydelse utifrån olika
aktörers befattningar samt eventuella skillnader och svårigheter i deras tillvägagångssätt.
Studiens första frågeställning utgick från hur varumärkesvärderingen skiljer sig åt mellan
olika värderingsaktörer. Det har visat sig skilja en hel del, inte minst med hänsyn till deras
olika befattningar. Den vanligaste värderingsmetoden hos de som arbetar med medelstora
företag är Royaltykassaflödesmetoden, något som även framgår i teorin. Den anses vara en
enkel metod att tillämpa och är den som ger de mest korrekta värderingarna. För de som
arbetar med de mindre företagen finns det ingen enskild metod för värderingen av
varumärket utan där anser man snarare att värdet framkommer i resultatet och kommer
därför automatiskt med vid en avkastningsvärdering av företaget som helhet. Alla de
intervjuade anser dock att varumärkesvärderingen är väldigt svår och att det är omöjligt att
komma fram till en exakt siffra. De som använder sig av en specifik metod för
varumärkesvärderingen har svårigheter med att hitta rätt benchmark eftersom det i stort sett
är omöjligt att hitta identiska varumärken som går att jämföra med. Det har framkommit att
detta beror på en tunn marknad eftersom det inte existerar någon handel av enbart
varumärken. En tunn marknad kan vara en av många orsaker till att exempelvis Google har
en skillnad på över hundra miljarder dollar mellan olika värderingsspecialister. Det går inte
att jämföra deras varumärke med något annat, och därav är det heller inte möjligt att hitta
jämförbara siffror att grunda värderingen på.
Den andra frågeställningen ämnar undersöka hur olika värderingsaktörer ser på
varumärkesvärderingens betydelse, något våra intervjupersoner har delade meningar om.
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De som värderar mindre företag anser inte att varumärket behöver avskiljas från andra
immateriella tillgångar utan att det ses som en del av goodwill och att värdet går att avläsa i
resultaträkningen. De med befattningar inom större revisions- och konsultbolag avskiljer
varumärket genom specifika värderingsmetoder men anser fortfarande att det är en liten del
i en total företagsvärdering. Varumärkesspecialisten anser att större vikt bör läggas vid att
värdera varumärken enskilt för att kunna använda det som ett underlag för
verksamhetsplaneringen, något som i studien annars framförs som ovanligt. En fullskalig
sådan är alldeles för kostsam att genomföra och därför sker det ytterst sällan. Det påpekas
därmed att dessa värderingar enbart behöver ske enligt schablonmässiga beräkningar och
att det slutar i en diskussion om vad som anses rimligt, något som kan vara väsentligt både
för stora och små företag. När det gäller försäljning av ett företag kan en köpare
exempelvis se andra möjligheter och potential med varumärket än vad säljaren gör och det
påverkar således köparens vilja att betala, samtidigt som det kan vara precis tvärtom. En
korrekt värdering blir därför inte en nödvändighet men fungerar däremot som en
utgångspunkt för diskussion och förhandling. Ytterligare en skillnad i vilken betydelse en
varumärkesvärdering har är att det kan bero på vilken bransch företagen som blir värderade
verkar inom. Det anses att varumärket är av större betydelse för de konsumentinriktade
företagen.
Studiens tredje och sista frågeställning hur kunderna beaktas som en del av varumärket vid
en värdering, är något som i ISO 10668 specificeras med den beteendemässiga aspekten.
Aspektens syfte har i studien framkommit vara att den ska fungera som ett bevis på att det
värde som beräknats fram är tillförlitligt. Kundundersökningar som ska bevisa detta är
ingenting som de intervjuade själva arbetar med då det varken finns tid eller budget till att
genomför dem. Det är snarare företagen själva som får göra undersökningarna, men att de
fungerar som ett bevis på det värde som beräknats fram är det ingen förutom
varumärkesspecialisten som har vetskap om. Det har även framgått att det saknas en väl
fungerande metod för hur dessa undersökningar bör genomföras eftersom riktlinjer på hur
de ska gå till inte finns med i standarden. Ur detta uppfattas det som att den
beteendemässiga aspekten inte nått fram på det sätt som den syftade till samtidigt som det
visat sig att standarden är svår att förstå och att det finns bristande vetskap kring den. Vi
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anser att bekräftelsen av kunders värde i varumärket bara kan göra värderingen av
varumärket mer trovärdig och borde beaktas i alla typer av varumärkesvärderingar men att
det idag saknas både den kunskap och de verktyg som krävs.
Under studiens process har förståelsen för kundernas värde, det som i referensramen ingår i
varumärkets kapital, således förändrats. Vid studiens början, och som visas i
referensramens upplägg, antogs det att varumärkeskapitalet var det som värderingen av
varumärket grundade sig på och att det var styrkan i kapitalet som blev värderat. Detta
eftersom standarden inte på ett tydligt sätt förklarar hur den beteendemässiga aspekten ska
vägas in vid en värdering. Efter genomförd studie har vi dock förstått hur standarden ska
behandlas, det vill säga att varumärkeskapitalet till mestadels ska användas som en
bekräftelse på det värde som värderare kommit fram till och således inte som en
utgångspunkt för värderingen. Med hänsyn till detta har vi behövt justera den ursprungliga
modellen för referensramen. Som visas i modellen nedan har ”varumärkets kapital” bytt
plats med ”värdering av varumärket” eftersom sambandet mellan de två delarna har
förändrats under studiens gång.

Fig. 4, Referensramens omfördelning (Egen figur)

Sammanfattningsvis är det teoretiskt sätt svårt att utföra en varumärkesvärdering, men i
praktiken används ett förenklat synsätt och värdet behöver inte vara exakt. Som några av
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våra intervjupersoner har angett finns varumärket bekräftat som en del i ett företags
resultat, och kanske är det så lätt så länge det inte finns en lag på hur, och att, ett varumärke
ska beräknas. I dagsläget tycks det handla om vad en köpare är villig att betala, eller hur
man som värderare skjuter från höften.

5.2 Vidare forskning
Eftersom varumärkesvärderingen är så komplex och abstrakt i sig finns det många olika
områden som framtida forskning kan gå djupare in på. Enligt vår uppfattning skulle det
dock vara intressant att undersöka hur företagen som blir värderade arbetar med den
beteendemässiga aspekten, det vill säga hur de mäter och bedömer varumärkets kapital.
Eftersom kundundersökningar inte var något våra värderare utförde skulle vi vilja veta hur
ofta och hur omfattande dessa är bland företagen, kanske då främst bland
konsumentinriktade företag. Då dagens samhälle är väldigt informationsintensivt och har
stort fokus på teknologisk utveckling skulle det också vara intressant att undersöka om
kundundersökningar mäts genom sociala medier, exempelvis genom ”hashtags”.
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