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Sammanfattning 
 

Varumärkens betydelse för företagen är idag mycket stor. Det är svårt, för att inte säga omöj-
ligt för ett företag att sälja sina produkter till konsumenter utan ett varumärke. Ur ett redovis-
ningsperspektiv betraktas inte ännu internt upparbetade varumärken som tillgångar. Detta 
eftersom de inte uppfyller de gängse erkännandekriterier som ställs på de tillgångar som kan 
aktiveras på balansräkningen. Flera forskare hävdar att detta leder till att kravet på att redo-
visningen skall visa en rättvisande bild av företagets ekonomiska situation inte är uppfyllt.  
 
Med anledning av detta är syftet med denna uppsats att utreda om internt upparbetade varu-
märken bör redovisas på balansräkningen för att en rättvisande bild skall uppnås. Värderings-
problematiken har belysts genom att vi har undersökt vilken värderingsmetod som kan vara 
mest lämplig vid en eventuell aktivering. 
 
För att uppfylla detta syfte har vi genomfört en kvalitativ studie som består av en teoretisk 
referensram som behandlar varumärken, deras mervärden och möjliga värderingsmetoder. 
Utöver detta har utifrån ett redovisningsperspektiv dagens tillgångsdefinitioner studerats. Den 
empiriska studien består av sex intervjuer av totalt sju personer. Vårt val av population har 
varit personer som arbetar med redovisnings- och varumärkesfrågor. 
 
Resultatet av vår genomförda studie har påvisat att det inte finns en enhetlig definition av va-
rumärken. I jämförelse med varumärkeskunniga personer har revisorerna definierat varumär-
ken på ett mer konservativt sätt. Dessutom har de varit mer tveksamma till att internt upparbe-
tade varumärken bör redovisas på balansräkningen.  Detta trots att de har i överlag varit över-
ens med varumärkesstrategerna om att varumärken har fått en större betydelse för företagen, 
tillsammans med ett flertal andra typer av immateriella tillgångar. Med anledning av detta har 
undersökningen kommit fram till två slutsatser. 
 
Utifrån ett kontinentalt synsätt där kravet på rättvisande bild anses vara uppfyllt då företaget 
har uppfyllt redovisningsrekommendationer bör inte internt upparbetade varumärken aktive-
ras på balansräkningen. Däremot utifrån ett anglosaxiskt synsätt bör de aktiveras, eftersom de 
har en mycket stor betydelse för många företags ekonomiska situation.  Den lämpligaste me-
toden för värdering av internt upparbetade varumärken är pris- och volympremiemetoden. 
Detta eftersom den fokuserar på mervärdet som finns i företagens varumärken. Utifrån ett 
teoretiskt perspektiv är den därmed överlägsen de övriga metoder som har undersökts. Natur-
ligtvis innebär detta praktiska redovisningsproblem. Men utifrån den empiriska studiens resul-
tat är det möjligt att uppnå en tillräckligt tillförlitig värdering av pris- och volympremierna för 
att denna värderingsmetod ska vara användbar.  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 



 2 

Förord 
 
Denna uppsats representerar avslutningen av vår tid som ekonomistudenter vid Stockholms 
universitet. Vi hoppas därför att du som läsare finner den intressant och inspirerande att läsa. 
Detta eftersom uppsatsen inte bara kan ses som ett vetenskapligt arbete, utan kan också ses 
som en sammanfattning av den lärandeprocess som vi har genomgått på företagsekonomiska 
institutionen. Uppsatsen har sin utgångspunkt i den omfattande redovisningsteori som vi har 
tillskansat oss under utbildningen. Utifrån denna har vi försökt belysa de problem som redo-
visningen idag står inför. Bland annat har den enligt oss inte haft tillräcklig förmåga att anpas-
sa sig till att varumärken har fått en allt större betydelse för dagens företag. Att finna en tänk-
bar lösning på detta problem, har varit det övergripande målet för denna uppsats. 
 
Vi vill framförallt tacka vår handledare Paula Liukkonen före hennes starka engagemang och 
tydliga krav på oss som författare av uppsatsen. Vi vill också rikta ett stort tack till alla våra 
respondenter med vars hjälp denna undersökning har blivit möjlig att genomföra.  
 
Stockholm den 22 maj 2006 
 
 
 
Carl-Stefan von Engeström  Helge Eyser 
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1 Inledning 
 
I detta kapitel redogör vi för bakgrunden kring internt upparbetade varumärken och de redo-
visningsproblem de har medfört. Avslutningsvis beskrivs undersökningens problemformule-
ring och syfte. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Vi lever i en tid då företagens framgångar inte längre avgörs av vilket företag som har de 
största lastbilarna eller flygplanen. För allt fler företag har de främsta tillgångarna blivit im-
materiella.1 En typ av dessa immateriella tillgångar är internt upparbetade varumärken. Ska-
pandet och underhållet av varumärken har i dag blivit allt viktigare för företagen. De används 
bland annat, för att differentiera egna produkter från konkurrerande företags varumärken.  
 
Varumärken är inte ett fenomen som uppstått först på senare tid. Det är dokumenterat att re-
dan på elvahundratalet förekom varumärken. Många hantverkarkarskråer hade som krav att 
medlemmarna märkte sina varor. Detta gjordes för att öka möjligheterna till att kontrollera 
kvantitet och kvalitet på varorna som producerades.2 Under det sena 1980-talet blev varumär-
kens betydelse mer påtaglig, då en våg av uppköp av företag skedde. Dessa uppköp påvisade 
då de stora dolda värden, som fanns bland annat i företagens varumärken. Summorna som 
uppköparna betalade för företagen var mycket större än företagens bokförda värden. Ett ex-
empel är när Cadbury-Schweppes köpte en produktlinje av Procter & Gamble år 1991. Nittio 
procent av priset, var då relaterat till varumärket.3 Vid denna typ av uppköp redovisar de upp-
köpande företagen priset som överstiger det bokförda värdet som goodwill. Denna post omfat-
tar många immateriella tillgångar, däribland varumärken. Det hävdas att när tillverkningen av 
produkter allt mer flyttar från de industrialiserade länderna till u-länderna, kommer de imma-
teriella tillgångarna att spela en större roll för värdeskapande i i-länderna.4  
 
Skillnaden mellan det bokförda värdet på eget kapital och marknadsvärdet värdet för de 500 
största företagen som noteras på New York börsen ökade kraftigt fram till 1999. Denna ök-
ning av aktievärdet berodde till större delen på tillgångar, som är osynliga på balansräkningen 
i årsredovisningen. En stor andel av detta värde kan härledas till företagens internt upparbeta-
de varumärken.5 Enligt IAS 38 ska immateriella tillgångar aktiveras om de har uppkommit 
som ett separat förvärv eller ihop med andra immateriella tillgångar.6 De internt upparbetade 
varumärken ska idag inte tas upp på balansräkningen enligt IAS 38. Detta för att det ofta inte 
går att särskilja kostnaderna för det internt upparbetade varumärket ifrån företagets allmänna 
kostnader. Detta gör att någon anskaffningskostnad inte kan härledas till det internt upparbe-
tade varumärket.7 Det finns dock här en motsägelse med Årsredovisningslagen 4:2 §. Den 
säger att utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande immateriella tillgångar 

                                                 
1 Tollington T, (2000), s. 89-98. 
2 Motameni R, et al. (1998), s. 275-290. 
3 Seetharaman A, et al . (2001), s. 243 – 256.  
4 Treffner J, et al. (2001), s. 19. 
5 Treffner J, et al. (2001), s. 20. 
6 Smith D (2000), s. 208. 
7 Smith D (2000), s. 210. 
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som är av väsentlig värde för rörelsen under kommande år får aktiveras, däribland varumär-
ken.8 
 
Denna uppsats kan beskrivas som ett försök till att öppna upp möjligheterna för att också re-
dovisningsprofessionen och dess praxis erkänner värdet av internt upparbetade varumärken i 
redovisningsinformationen. Möjligheterna har naturligtvis ökat med anledning av att redovis-
ningen i det kontinentala Europa alltmer blir påverkad av anglosaxisk tradition. Det har bland 
annat inneburit att allt fler tillgångar redovisas till marknadsvärden på balansräkningen.9  
  

1.2 Problemdiskussion 
 
Försiktighetsprincipen och dess utryck i lägsta värdets princip, har tidigare varit vägledande i 
det kontinentala Europa. Men som redan nämnts får den anglosaxiska redovisningstraditionen 
allt större inflytande över redovisningen även i denna del av Europa. Enligt denna redovis-
ningstradition ligger fokus mer på marknadsvärden i balansräkningen. Diskussionen om vilka 
tillgångar som skall redovisas till verkligt värde har därför ökat i intensitet. Bland annat disku-
teras redovisningen av internt upparbetade varumärken. Vissa forskare hävdar att internt upp-
arbetade varumärken bör redovisas som tillgångar, trots att det inte uppfyller de gängse accep-
terade kriterierna.10 Dessa kriterier kan sammanfattas i kontroll, inträffade händelser, framtida 
ekonomiska fördelar, mätbarhet, relevans och tillförlitlighet.11 Främst kritiseras kravet på in-
träffade händelser. Det är det kravet som gör att endast varumärken som är förvärvade externt 
redovisas. Detta trots att även de internt upparbetade varumärkena idag ofta står för betydande 
värden i många företag. Det mest uppenbara exemplet är varumärket Coca-Cola, som har vär-
derats till 67 miljarder dollar.12 Enligt bland annat IAS 16 19b skall anskaffningskostnaden 
för internt upparbetade varumärken kostnadsföras omedelbart och inte aktiveras som en till-
gång i balansräkningen. 
 
Problematiken i händelsekriteriet är att det finns en svårighet att härleda de ekonomiska trans-
aktionerna, till de internt uppbyggda varumärkena. Om internt upparbetade varumärken skulle 
få redovisas på balansräkningen kan ett ytterliggare problem urskiljas. Detta problem består i 
hur internt upparbetade varumärken ska värderas. Vi har identifierat fem olika metoder, som 
kan användas för värdering.13 De olika metoderna som kan användas är de historiska kostna-
derna, återanskaffningskostnaden, marknadsvärdering, royaltymetoden samt pris- och volym-
premiemetoden. De historiska kostnaderna kan sammanfattas i kostnaderna för att bygga upp 
varumärket aktiveras som en tillgång. Återanskaffningskostnaden utgår från kostnaden av att 
återuppbygga ett varumärke. Marknadsvärderingsmetoden utgår från att man kan uppskatta 
vad en informerad och från säljaren oberoende köpare kan tänkas vara beredd att betala för 
varumärket ifråga. Royaltymetoden har sin utgångspunkt i intäkterna vid en eventuell licensi-
ering av varumärket. Den sistnämnda metoden består i att beräkna en pris- och volympremie. 
Den kan förklaras i att ett företag med ett starkt varumärke kan ta ut ett högre pris eller sälja 
ett större antal av sina produkter än sina konkurrenter. Dessa premier kan enligt vissa forskare 
värderas på ett relativt tillförlitligt sätt. Valet av värderingsmetod kan vara avgörande för att 

                                                 
8 Årsredovisningslagen (1995:1554). 
9 Smith D (2000), s. 76. 
10 Tollington T ( 1998), s. 180-192. 
11 Artsberg  K (2003), s 186. 
12 http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/3919947.stm besökt 060227. 
13 Seetharaman A, et al. (2001),  s. 243 – 256.  
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göra en uppskattning av den fortsatta värdeutvecklingen av internt upparbetade varumärken, 
samt för en helhetsbedömning av företagets ekonomiska situation.  
 
Dessutom anses det av vissa forskare att företagens investerare kan ha nytta av eventuellt yt-
terliggare information, då företag kan bli utsatta för negativ publicitet. Det kan exempelvis 
vara på grund av att det är inblandat i rättstvister eller om produkterna drabbas av kvalitets-
brist. Vid sådan negativ publicitet kan även de internt upparbetade varumärkena drabbas av 
mycket stora ekonomiska skador. Sådana skador eller värdeminskningar på tillgångssidan blir 
idag inte redovisade på balansräkningen. Detta har i sin tur lett till en diskussion om huruvida 
redovisningen då uppfyller kravet på en rättvisande bild.  
 
Rättvisande bild är ett begrepp som har fått en allt större betydelse för redovisningen. Sam-
manfattningsvis innebär den att redovisningen skall ge en rättvisande bild av företagets eko-
nomiska ställning.14 För att komplicera problemet ytterligare anses begreppet ha två olika 
definitioner. Enligt kontinental och framförallt då tysk tradition som är mer orienterad mot att 
följa gällande regelverk, betraktas kravet på rättvisande bild uppfyllt då lagar och redovis-
ningsrekommendationer följts. Enligt anglosaxisk tradition kan begreppet innebära i vissa fall 
att företagen tillåts göra avsteg från lagar och rekommendationer för att redovisningen skall 
återspegla en rättvisande bild av företaget.15 
 
Med anledning av detta kan här ett växande redovisningsproblem skönjas. De flesta tecken 
pekar i samma riktning, där internt upparbetade varumärken står för allt större värden i företa-
gen. Förmodligen kommer deras betydelse att öka, då företagens framgångar på västvärldens 
konsumentmarknader i allt högre grad avgörs av innehavet av starka varumärken. Den ut-
gångspunkt som vi har för vår uppsats, är därför att undersöka möjligheterna för företag att 
redovisa en resurs som kan anses ha en stor betydelse för värdeskapandet i företagen. 
 

1.3 Undersökningens problemformulering 
 
Bör internt upparbetade varumärken ingå i balansräkningen för att uppnå en rättvisande bild? 

1.4 Syftet med undersökningen 
 
Det övergripande syftet med denna uppsatts är att undersöka vilka möjligheter som det finns 
att redovisa internt upparbetade varumärken i företagens balansräkningar. 
Det finns således flera delsyften: 
 

• Utreda aktuella tillgångsdefinitioner för att undersöka möjligheterna för en aktivering 
av internt upparbetade varumärken. 

 
• Utreda vad ett varumärke består av. 

 
• Utreda möjliga värderingsmetoder som kan användas vid en eventuell aktivering av 

internt upparbetade varumärken. 
 

 

                                                 
14 Smith D (2000), s. 76. 
15 Artsberg K (2003), s. 156. 
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1.5 Avgränsning 
 
Denna uppsats behandlar inte varumärket som företagsidentitet, samt eventuella skatteeffek-
ter. 
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2 Metod  
 
Vi kommer i detta kapitel beskriva vad vi har för vetenskapligt synsätt samt val av metod för 
vår insamling av data. Kapitlet avslutas med en beskrivning av hur vi har valt att hantera 
uppsatsens krav på validitet och reliabilitet. 
 

2.1 Vetenskapssyn 

2.1.1 Positivism 
 
Positivismen har som utgångspunkt att det finns en sann kunskap för forskare att inhämta ge-
nom sitt arbete. Man har möjlighet att inhämta denna kunskap utifrån med hjälp av objektiva 
mätmetoder.16 Kunskapen är kumulativ vilket innebär att det anses vara möjligt att lägga kun-
skapen ”på hög”, detta för att andra forskare i efterhand ska ha möjlighet att använda resulta-
ten i sina arbeten. Det medför att man som forskare kan generalisera kunskapen, som insam-
lats till annan forskning.17 Positivismen har sin utgångspunkt i naturvetenskapen.18  
 

2.1.2 Hermeneutik 
 
Hermeneutiken kan anses vara en något ”mjukare” vetenskapsfilosofi, bland annat eftersom 
verkligheten inte betraktas som att den kan mätas och vägas objektivt. Utifrån ett hermeneu-
tiskt synsätt upplevs verkligheten olika av olika individer. Som forskare skall man då arbeta 
med den utgångspunkten, att uppgiften är att undersöka hur olika individer tolkar verkligheten 
eller forskarens undersökta problem.19 Detta innebär naturligtvis också att kunskapen vi till-
skansar oss inte är generaliserbar på samma sätt för att undersöka andra problem.20 Detta be-
ror på att ur ett hermeneutiskt perspektiv är kunskapen lokal till sin natur då den är inhämtad 
utifrån varje undersökt individs upplevda verklighet.21  
 

2.1.3 Vår vetenskapssyn 
 
På grund av vår uppsatts problemformulering och syfte har vi en blandning mellan ett positi-
vistiskt och ett hermeneutiskt synsätt. Ett varumärke kan inte på grund av att det är ett abstrakt 
begrepp vägas och mätas. Någon absolut sanning angående varumärken kan således inte nås 
utifrån vår vetenskapssyn.22 Däremot anser vi att kunskapen vi använder oss av i viss mån är 
kumulativ och generaliserbar med avseende på andra forskares rön inom redovisning och va-
rumärkesteori. Vår forsknings utgångspunkt för skrivandet av teoriavsnittet är därför andra 
forskares teorier som är applicerbara för att besvara vår problemformulering. När det gäller 
vår undersöknings empiriska del ser vi dock en viss begränsning i att undersökningens storlek 

                                                 
16 Jacobsen D (2002), s. 38. 
17 Jacobsen D (2002), s. 38. 
18 Gustavsson B (2004), s. 10. 
19 Jacobsen D (2002), s. 38. 
20 Jacobsen D (2002), s. 38. 
21 Jacobsen D (2002), s. 38. 
22 Malmström, et al. (1991), s. 472. 
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som består av sex intervjuer inte har möjligheten att vara generaliserbar utanför vårt specifikt 
undersökta problem.  
 

2.2 Kvalitativ och kvantitativ ansatts 

2.2.1 Kvantitativ ansats 
 
En kvantitativ ansats innebär att forskaren har utgångspunkten i att det är möjligt att samla in 
information från den sociala verkligheten i form av siffror.23 Förutsättningen för att det ska 
vara möjligt, är att problemet kan undersökas genom att respondenterna kan översätta sina 
svar till siffror eller fasta svarsalternativ. I praktiken innebär en kvantitativ ansatts att veten-
skapsmannen använder sig av enkäter för att undersöka sin valda population. Detta betyder att 
forskaren har möjlighet att undersöka ett relativt stort antal respondenter, jämfört med om han 
väljer en kvalitativ ansatts. Det har dock framförts argument att kvantitativa ansatser inte mä-
ter den sociala verkligheten, utan att de istället mäter forskarens förmåga att undersöka verk-
ligheten. Det skulle innebära att vid en kvantitativ undersökning av vårt problem måste fors-
karen behärska alla begrepp fullständigt. Detta för att kunna ställa rätt frågor redan i inled-
ningsskedet av undersökningen. Det finns helt enkelt en mycket liten felmarginal med en 
kvantitativ ansatts. 
 

2.2.2 Kvalitativ ansats 
 
Den kvalitativa ansatsen utgår från att man kan undersöka och beskriva verkligheten i form av 
ord. En fördel med den kvalitativa ansatsen är att respondenten inte har lika begränsande ra-
mar då personen svarar på forskarens frågor.24 Det ger en möjlighet för undersökaren att få 
mycket nyanserade svar på sina frågor.25 En annan fördel vid skrivandet av en uppsats av 
denna typ är att det finns möjlighet att ändra problemställning, datainsamlingsmetod och ana-
lys i under arbetets gång. Nackdelarna med en kvalitativ ansatts är naturligtvis att varje re-
spondent tar mycket lång tid att undersöka. Utifrån Dag Ingvar Jacobsens resonemang, menar 
vi att en kvalitativ ansatts innebär att man kan undersöka varje respondent noggrant med ut-
gångspunkt från problemformuleringen. Den kvalitativa ansatsen har också en mycket be-
gränsande nackdel i form av att de resultat man då får fram, endast når en intern giltighet. Det 
innebär att vi undersöker det problem som är avsett att undersökas.26 Den externa giltigheten 
som innebär att man får möjlighet att generalisera och applicera resultaten på andra problem-
ställningar, kräver ett stort antal undersökningsobjekt. Den är inte möjlig att nå med en kvali-
tativ ansatts och de begränsade resurser som står till denna undersöknings förfogande.   
 

2.2.3 Vårt val av ansats 
 
Vi har valt en kvalitativ ansatts för vår insamling av våra primärdata.27 Anledningen är att vi 
har en begränsad erfarenhet av de begrepp som vi ska undersöka och därför måste fördjupa 
oss i varje respondents kunskap i ämnet vilket sker genom kvalitativa intervjuer. Att ytligt 
                                                 
23 Jacobsen D (2002), s. 38. 
24 Jacobsen D (2002), s. 142. 
25 Jacobsen D (2002), s. 135. 
26 Jacobsen D (2002), s. 142. 
27 Jacobsen D (2002), s. 135. 
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undersöka ett stort antal individers åsikter om vår problemformulering kan vara till nackdel, 
då vi saknar den fördjupade kunskap om främst varumärken som vi anser vara nödvändig.  
 

2.3 Insamling av data 

2.3.1 Sekundärdata 
 
Sekundärdata är kunskap som undersökaren inte har insamlat själv.28 En av anledningarna till 
att forskare använder sig av sekundärdata att det helt enkelt är svårt att nå vissa personer i 
undersökningen.29 Detta är fallet även för vår undersökning eftersom många av de teorier vi 
använder oss av, har upphovsmän i andra länder. Nackdelen med användning av sekundärdata 
är att den kan vara utarbetad i ett annat syfte än forskarens egen undersökning.  Dessutom är 
det ofta fallet att de rådata som sekundärdatans upphovsmän har använt i sin respektive forsk-
ning inte tillgänglig.30 Vår insamling av sekundärdata bestod av en litteraturstudie i två delar. 
Dels undersökte vi begreppet varumärke ur ett marknadsföringsperspektiv, för att få en djupa-
re förståelse och kunskap om varumärken. Den andra studien gjordes ur ett redovisningsteore-
tiskt perspektiv, då undersöktes begreppen tillgång samt rättvisande bild. Vi utgick främst 
från IAS rekommendationer, eftersom de kan anses representera de allmänt accepterade defi-
nitionerna på de båda begreppen. Vi har låtit dessa representera var redovisningen som helhet 
står idag. Vi har även studerat vetenskapliga artiklar för att få kunskap angående forsknings-
fronten, det vill säga åt vilket håll redovisningen utvecklas åt vid tidpunkten för denna under-
sökning. 
 

2.3.2 Primärdata 
 
Undersökningen omfattades av sex intervjuer av revisorer och personer inom marknadsfö-
ringsbranschen. Vi har gjorde den bedömningen att de begrepp som vi valde att undersöka, 
inte kan undersökas på ett tillfredställande sätt med en kvantitativ ansatts. Vårt mål var bland 
annat att nå intersubjektivitet31 för att vi skulle kunna besvara vår problemformulering. Inter-
subjektivitet innebär att den tolkade verkligheten upplevs på ett liknande sätt hos olika perso-
ner. 
 
Urval 
Den främsta nackdelen med vår kvalitativa ansatts är att den som bekant är tids- och kost-
nadskrävande.32 För att begränsa tidsåtgången har vi gjort ett begränsat urval av respondenter. 
Inledningsvis diskuterade vi igenom vilka egenskaper respondenterna bör ha för att de kan 
anses ha relevant kunskap för vår undersökning. Vi ställde sedan upp kriterier för de respon-
denter vi ville ta med i den empiriska undersökningen.33 Den främsta egenskapen som re-
spondenterna bör ha är att de arbetar med begreppet varumärke eller redovisning i stor ut-
sträckning, med andra ord har vi försökt göra ett ändamålsorienterat urval.34 Lämpliga yrkes-
kategorier ansåg vi vara personer inom marknadsföringssektorn eller personer som arbetar 

                                                 
28 Jacobsen D (2002), s. 153. 
29 Jacobsen D (2002), s. 185. 
30 Jacobsen D (2002), s. 187. 
31 Gilje N, et al. (1992), s. 70.  
32 Jacobsen D (2002), s. 195. 
33 Jacobsen D (2002), s. 199. 
34 Jacobsen D (2002), s. 202. 
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med kan anses tillhöra redovisningsprofessionen. Det leder i sin tur till att auktoriserade revi-
sorer och andra redovisningskunniga personer blev ett naturligt val. Vi delade in den popula-
tion vi valt att undersöka i två undergrupper bestående av revisorer samt personer arbetande 
inom marknadsföring. 35  
 
Intervjuförfarande 
Vi använde oss av en temporär intervjumall som förbättrades successivt för att underlätta ef-
terföljande intervjuer. Detta arbetssätt kan beskrivas i form av en hermeneutisk spiral, som vi 
beskriver nedan. Våra intervjuer kan delas in i flera delar. Den första delen av varje intervju 
har varit inriktad på att få en förståelse för hur respondenten tolkar begreppet varumärke. Det-
ta för att vi skulle kunna se om det förelåg en samsyn på mellan respondenterna på det områ-
det. I den andra fasen av intervjuerna har vi riktat in oss på vad respondenterna anser om olika 
eventuella värderingsmetoder med avseende på varumärken. I de fall vi har intervjuat reviso-
rer och redovisningskunniga respondenter har vi vidareutvecklar frågorna mot redovisnings-
problematiken kring varumärken. Då har vi ställt frågor om hur varumärken bör behandlas i 
redovisningen. Hur de skall värderas och i så fall hur de anser att de skall tas upp som tillgång 
in balansräkningen.  
 
Under de flesta intervjuerna användes bandspelare. Detta för att undvika att vi skulle gå miste 
om viktig information. Vi ansåg dessutom att det gav en större möjlighet att skapa en normal 
samtalsform. Nackdelarna med att använda sig av bandspelare är att det kan påverka vad re-
spondenterna uppger under intervjuerna.36 Intervjuernas längd har varierat mellan tjugo minu-
ter till en och en halv timme. Det har varit i underkant i jämförelse med vad kan anses vara 
önskvärt.37 Vi har helt enkelt varit tvungna att anpassa oss till den tid våra respondenter har 
haft till förfogande. Av samma anledning har vi valt att inte ha upprepade intervjuer. Gruppin-
tervjuer har heller inte varit praktiskt möjligt att genomföra utom vid ett tillfälle. Detta beror 
på att respondenterna har tagit emot oss hos sina respektive företag och organisationer. Varje 
intervju har inletts med att vi har att presenterat oss själva och vår bakgrund. Själva syftet med 
uppsatsen har vi därefter redogjort för. Därefter har vi förklarat för respondenterna att uppsat-
sen är offentlig och att uppsatsen kommer att finnas tillgänglig för samtliga respondenter som 
efterfrågar den. De respondenter som har önskat det har därför erbjudits anonymitet.  
 

2.4 Analys och slutsatser 
 
Vår arbetsmetodik har präglats av de fyra huvudmomenten inom hermeneutiken. Ett av dessa 
moment är förförståelsen hos oss själva som forskare. Förförståelsen består i de kunskaper 
som vetenskapsmannen har tillägnat sig i ett tidigare skede, som även kan omfatta rent per-
sonliga erfarenheter. Ur ett hermeneutiskt synsätt är man som forskare alltså inte ett oskrivet 
blad vid undersökningens början. Tolkning är ytterligare ett av momenten inom hermeneuti-
ken. Det betyder att forskaren förmedlar den kunskap som han har utarbetat genom sin forsk-
ning. Ovanstående arbetsmetod benämns som den hermeneutiska spiralen, som forskare kan 
använda sig av vid genomförandet av samhällsvetenskapliga undersökningar.38 Bengt Gus-
tavsson beskriver spiralen som att forskaren pendlar mellan sin förståelse, tolkningar, empiri 
och kunskap.  

                                                 
35 Jacobsen D (2002), s. 197. 
36 Jacobsen D (2002), s. 166. 
37 Jacobsen D (2002), s. 167. 
38 Ödman P-J, i Gustavsson B (2004), s. 78. 
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Figur 1. Hermeneutisk spiral. Från Ödman P-J, i Gustavsson B (2004), s. 78.39 
 
Våra tolkningar av de empiriska resultaten vid analysarbetet har gjorts utifrån undersökning-
ens teoretiska begrepp. Delarna i den hermeneutiska spiralen ska stödja helheten, detta för att 
en ökad förståelse skall kunna åstadkommas. Men detta innebär inte att bara för att vi som 
forskare har betraktat vårt arbete som en hermeneutisk spiral, per automatik har ökat vår för-
ståelse för vårt undersökta problem. Det har funnits risker i och med att vi har haft möjlighet 
att välja ut och omtolka det empiriska material som redovisats i undersökningen.40 För att 
undvika detta har vi ständigt haft ambitionen att förändra vår förförståelse med hänsyn till den 
empiri vi har tillskansat oss under arbetets gång. Utarbetandet av intervjufrågor utgått från vår 
förförståelse, som består till stor del av vår teoretiska referensram. Vi har därefter tolkat det 
införskaffade empiriska resultatet utifrån vår förförståelse, vår teoretiska referensram, under 
analys- och slutsatsarbetet. 
 

2.5 Kritisk granskning av metodval 

2.5.1 Validitet 
 
Ett grundläggande krav som måste ställas på en undersökning är att det måste uppfylla krav 
på både validitet och reliabilitet.41 Att en undersökning uppfyller kraven på validitet eller gil-
tighet, innebär att den mäter det som avses med undersökningen.42 För att förbättra möjlighe-
terna till att denna undersökning skall kunna uppfylla kraven på validitet och giltighet har vi 
använt oss av uppgiftslämnarvalidering. Det innebär att vi har e-postat tillbaka sammanställ-
ningar av intervjuer till våra respondenter. Detta för att de skulle få möjlighet att kommentera 
materialet och därmed undvika eventuella missförstånd. I sin tur har vi fått en bekräftelse på 
att våra undersökningsresultat har nått en ”giltighet vid första påseendet” som Jacobsen be-
skriver den.43 I de fall våra respondenter har haft avvikande minne jämfört med vårt empiriska 
material har vi kontrollerat detta med våra bandinspelningar. Detta för att kunna möjliggöra 

                                                 
39 Ödman P-J, i Gustavsson B (2004), s. 78. 
40 Ödman P-J, i Gustavsson B (2004), s. 79. 
41 Sverke M, i Gustavsson B (2004), s. 47. 
42 Jacobsen D (2002), s. 190. 
43 Jacobsen D (2002), s. 257. 
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ett så korrekt återgivande av intervjuerna som möjligt. Totalt har fem av sju respondenter an-
vänt sig av möjligheten att validera sina intervjuer. 
 

2.5.2 Reliabilitet 
 
I en kvalitativ studie kan reliabiliteten bäst beskrivas med ordet tillförlitlighet. Möjliga hot 
mot tillförlitligheten är att vi som har genomfört intervjuerna har haft olika beteende gentemot 
respondenterna.44 Jacobsen anger att en möjlighet att kontrollera om detta har utgjort ett pro-
blem för en kvalitativ studie är att jämföra olika intervjuares resultat. Detta har inte varit möj-
ligt i denna undersökning eftersom vi har genomfört intervjuerna tillsammans. Vi har endast 
kunnat hantera problemet genom vår medvetenhet om att vi bör behandla varje respondent på 
ett likartat sätt. Ett annat möjligt problem som kan minska undersökningens reliabilitet är att 
det våra respondenter kan ha ett egenintresse i att ge felaktiga svar.45 Denna undersökning har 
haft mycket små resurser. Det har i sin tur inneburit att vi har haft små möjligheter att kunna 
kontrollera respondenternas egenintresse i frågan. Den metod vi har använt oss av för att han-
tera detta är att fråga varje respondent om de tror att några andra yrkesgrupper som är föremål 
för vår undersökning, kan tänkas ha ett egenintresse. Deras svar har vi haft i åtanke då vi har 
genomfört vårt analysarbete och avslutande kritiska granskning. 
 

2.5.3 Objektivitet 
 
Vårt mål med de kvalitativa intervjuerna har varit att tillgodogöra oss så objektiv information 
som möjligt.46 Ett av de främsta hoten mot objektiviteten är de intervjuareffekter som redan 
nämnts under ovanstående rubrik. Dessa intervjuareffekter anser vi kan ha minskat genom att 
vi har erbjudit samtliga respondenter att kommentera resultatet av deras intervjuer på egen 
hand. Vi har sett att de har inneburit att de så att säga har rättat sig själva. Detta kan exempli-
fieras genom att en respondent bland annat har använt ett kraftigt ordval då han beskrev ett 
företag. Då han efter intervjun läste och kommenterade sammanställningen använde han sig 
av ett mildare ordval. Respondenterna har däremot inte erbjudits möjlighet att ta tillbaka i sak 
de uppgifter som har lämnats under intervjuerna. Detta med undantag av företagsinternt mate-
rial som inte har påverkat undersökningens resultat som helhet. Förfarandet kan snaras be-
skrivas som att de har erbjudits en möjlighet att begränsa betydelsen av lämnade uppgifter 
som de har ansett som mindre väl underbyggda.  

                                                 
44 Jacobsen D (2002), s. 444. 
45 Jacobsen D (2002), s. 447. 
46 Gustavsson B (2004), s. 238. 
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3 Teoretisk referensram 
 
Vi kommer i detta kapitel redogöra för de centrala teoretiska begrep som vår undersökning 
utgår ifrån. Tillgångsbegreppet kommer att redogöras för ur ett traditionellt redovisningsper-
spektiv samt kritiken mot dagens tillgångsdefinitioner. Detta för att ge läsaren en inblick i den 
allmänt accepterade definitionerna samt var forskningen befinner sig för nuvarande inom 
detta område. Vi kommer också att redogöra för de huvudsakliga principer som idag gäller 
för redovisning av materiella och immateriella tillgångar enligt IAS 16 och IAS 38. Definitio-
nen av varumärken som tillsammans med tillgångsbegreppet, är det mest centrala för denna 
undersökning kommer att belysas i motsvarande omfattning.  
 

3.1 Balansräkningen 
 
På balansräkningen samlas tillgångar, eget kapital och skulder. Tillgångarna redovisas på de-
betsidan och det egna kapitalet samt skulderna samlas på kreditsidan.47 Skulder definieras 
enligt IASB och Redovisningsrådet, att det är ett befintligt åtagande för företaget som kom-
mer att leda till ett utflöde av ekonomiska fördelar.48 Det egna kapitalet har ingen egen själv-
ständig definition utan det definieras som residualen eller med andra ord skillnaden mellan 
tillgångar och skulder.49  
 
Det finns två olika synsätt på balansräkningen. Det konventionella synsättet innebär att ba-
lansräkningen är bakåtblickande vilket betyder att den utgår från tidigare transaktioner mellan 
företaget och dess omgivning. Detta leder till att balansräkningen inte kan förmedla värdet på 
företaget.50 Det andra synsättet innebär att balansräkningen ska återspegla företagets värde 
med utgångspunkt i nuvärdet av framtida kassaflöden. Detta innebär att balansräkningen ska 
betraktas som en förmögenhetsbalans.51  
 
TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 
Omsättningstillgångar 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 
      Bundet eget kapital 
      Fritt eget kapital 
Avsättningar 
Obeskattade reserver 
Långfristiga skulder 
Kortfristiga Skulder       
 
Figur 2. Balansräkning. Från Thorell P (2003), s. 92.52 

 

                                                 
47 Thomason, et al. (2000), s. 47. 
48 Artsberg K (2003), s. 182. 
49 Smith D (2000), s. 263. 
50 Artsberg K (2003), s. 188. 
51 Artsberg K (2003), s. 189. 
52 Thorell P (2003), s. 92. 
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3.2 Tillgångar 
 
För att avgöra om varumärken bör tas upp som en tillgång på balansräkningen måste man ha 
klart för sig vad en tillgång ur en redovisningsteoretisk synvinkel har för innebörd. En tillgång 
måste uppfylla kriterier med avseende på tillförlitlighet, mätbarhet och relevans. Mätbarheten 
definieras av Kristina Artsberg som att det ekonomiska värdet av tillgången skall kunna ”upp-
skattas tillförlitligt”.53 Utöver dessa kriterier ställs tre huvudsakliga krav på en resurs som 
samtliga måste vara uppfyllda för att den skall kunna redovisas som en tillgång. Det första 
kravet innebär att företaget måste kontrollera tillgången och kunna tillgodogöra sig dess av-
kastning, detta är ett vidare begrepp än en rent juridisk definition. Man kan med andra ord 
säga att ekonomisk innebörd går före juridisk form. Det andra kravet är att tillgången skall 
vara ett resultat av inträffade händelser.54 Detta krav gör att företaget inte kan redovisa fram-
tida planlagda åtgärder från sin sida som tillgångar. Artsberg exemplifierar detta genom att ett 
kontraktsskrivande inte uppfyller kravet på att en inträffad händelse ska ha ägt rum. Det finns 
alltid en risk att ett kontrakt inte uppfylls som i sin tur leder till att den ekonomiska nyttan inte 
kommer företaget tillgodo. Det tredje kravet är att tillgången skall vara till ekonomisk nytta 
för företaget.55 Hur denna nytta normalt skall värderas debatteras i redovisningssammanhang. 
Det finns främst två huvudsakliga lösningar på värderingsproblematiken. En av lösningarna är 
att helt enkelt värdera tillgången till anskaffningsutgiften för tillgången. I redovisningssam-
manhang finns också många anhängare av att man skall värdera tillgången till det diskontera-
de värdet av den framtida ekonomiska nytta som tillgången innebär. 
 
Enligt Raymond Brockington är tillgångarna de fundamentala byggstenarna som bygger upp 
balansräkningen. Skulder och åtaganden redovisas även de på balansräkningen men de har 
oftast inte samma värderingsproblematik. Brockington definierar tillgångar som resurser som 
ägs av ett företag. Dessa skall i sin tur förväntas ge framtida ekonomiska fördelar på grund av 
utnyttjandet av resurserna. Kontrollen kan också bestå i rådighet över tillgången, vilket kan 
vara aktuellt vid finansiell leasing. Finansiell leasing innebär att en tillgång formellt sett hyrs 
av ett företag.  Företaget har därmed nyttjanderätt till tillgången och kan då tillgodogöra sig 
de ekonomiska fördelarna av innehavet, men det står då också för riskerna. Enligt Brocking-
ton kan resurser betraktas som tillgångar. Dessa kan ha både fysisk form och icke-fysisk 
form.56 Resurserna kan ha köpts för likvida medel eller framställts av andra resurser inom 
företaget, av företagets egen personal.   
 

3.3 Materiella tillgångar  
 
Redovisningsrekommendationerna IAS ges ut av organisationen IASB, International Accoun-
ting Standards Board. Inom den Europeiska Unionen måste alla börsnoterade koncerner följa 
IASB´s rekommendationer. Många företag som inte är tvingade att tillämpa rekommendatio-
nerna väljer ändå att göra det idag. Detta krav infördes den 1 januari 2005.57 
 
 
 

                                                 
53 Artsberg K (2003), s 186. 
54 Artsberg K (2003), s 183. 
55 Artsberg K (2003), s 183. 
56 Brockington R (1996), s.11. 
57 www.irev.se besökt 2006-04-06. 
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3.3.1 IAS 16 
 
IAS 16 som omfattar rekommendationer avseende materiella tillgångar, anger att i första hand 
ska anskaffningsvärdet redovisas som tillgångens värde. Inköpspriset som normalt är den 
största utgiften omfattas av begreppet anskaffningsvärde. Direkt hänförliga utgifter för att 
göra tillgången färdig att användas omfattas också, exempelvis installations och monterings-
utgifter. Mer intressant ur ett varumärkesperspektiv som denna uppsats skrivs utifrån är att 
utgifter för konsultutgifter omfattas av begreppet anskaffningsvärdet.58 Händelsekriteriet mås-
te dock vara uppfyllt, vilket i praktiken gör att det måste vara en extern konsult som utfört 
arbetet för att färdigställa tillgången.  Rekommendationen är dock väldigt tydlig i att klargöra 
att utgifter som företagen har haft för att lansera sina produkter, bland annat annonsering, inte 
är hänförliga till materiella anläggningstillgångar.59 Det leder naturligtvis till slutsatsen att 
utgifter för att lansera varumärken inte kan tillgångsföras enligt denna rekommendation. 
Egentillverkade anläggningstillgångar skall beräknas till samma anskaffningsvärde som om 
de var externt förvärvade.60  
 
En kritisk läsare borde då reagera på en jämförelse med varumärken som inte får redovisas 
som en tillgång om de är internt upparbetade. Vi kommer att fördjupa oss i frågan längre fram 
i uppsatsen. Intressant är också att materiella tillgångar inte bara kan på sätt och vis upparbe-
tas internt, de kan också omvärderas enligt samma rekommendation.61 Det krävs naturligtvis 
en oberoende marknadsbaserad värdering av tillgången för att den skall anses vara giltig. Vi 
vill utifrån ovanstående peka på de skillnader som finns mellan materiella och immateriella 
tillgångar.  
 
Enligt Brockington kan materiella tillgångar köpas och säljas på en organiserad och redan 
tillgänglig marknad. Att avyttra en materiell tillgång för ett företag innebär sällan att företa-
gets löpande verksamhet påverkas. Det är oftast i jämförelse med immateriella tillgångar lätta-
re att ersätta en materiell tillgång med en annan materiell tillgång. Detta även med hänsyn till 
att det självklart förekommer att maskiner är specifikt konstruerade för en viss verksamhet 
inom ett visst företag. Normalt skrivs materiella tillgångar av över dess ekonomiska livs-
längd.62 
 

3.4 Immateriella tillgångar 

3.4.1 IAS 38 
 
IAS 38 exemplifierar i punkt 9 vad som skulle kunna klassas som immateriella tillgångar: 
programvaror, patent, upphovsrätter, filmer, kundregister, förvaltningsrättigheter avseende 
hypotekslån, fiskelicenser, importkvoter, franchiseavtal, kund eller leverantörsrelationer, 
kundlojalitet, marknadsandelar och marknadsföringsrättigheter.63 Rekommendationen är 
främst inriktad på att särskilja immateriella tillgångar från goodwill som erhålls vid ett före-
tagsförvärv. Eftersom internt upparbetade varumärken inte skall redovisas alls, är denna re-

                                                 
58 IAS 16 p 15-17. 
59 IAS 16 p 19b. 
60 IAS 16 p 22. 
61 IAS 16 p 29 och 3. 
62 Brockington R (1996), s. 13. 
63 IAS 38 p 9. 
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kommendation det närmaste man kan komma en rekommendation gällande för internt uppar-
betade varumärken.  
 
Erkännandekriterier  
Rekommendation punkt 10 anges att en tillgång måste uppfylla vissa krav för att kunna klas-
sas som en immateriell tillgång. Den ställer bland annat krav på identifierbarhet hos tillgång-
en, vilket innebär att den ska vara möjlig att separera från resterande delar av företaget och 
därmed är möjlig att överlåta till ett annat företag.64 Identifierbarheten måste även stödjas 
juridiskt. Rekommendationen vidareutvecklar och definierar tydligare vilken grad av kontroll 
som krävs för att resursen ska få redovisas som en immateriell tillgång.65 Utöver vad som 
redan redogjort för kontrollbegreppet skall också företaget ha kunna hindra andra företag från 
att tillgodogöra sig de ekonomiska fördelarna från tillgången. Det anges som en fördel om 
denna rättighet kan göras juridiskt gällande. Punkterna 14 till 16 är främst aktuella om man 
ser till värdet av den specifika personal som arbetar inom det förvärvade företaget och därmed 
inte aktuellt för varumärken. Punkt 16 är särkilt intressant ur ett varumärkesteoretiskt perspek-
tiv eftersom den uppger att kundlojaliteten kan vara ett skäl att ett företag förvärvar ett annat. 
Det förvärvade företaget kan ha en lojal kundgrupp och därmed en marknadsandel som går att 
härledas till kundlojaliteten. Det anges att trots att inte företaget har några juridiska möjlighe-
ter att bibehålla kundernas lojalitet kan de ändå anses kunna kontrollera ”förväntade framtida 
fördelar som är hänförliga till kundrelationerna”. Det anges att detta i sig uppfyller kravet på 
kontroll över tillgången. Punkt 17 klargör att för att en ekonomisk resurs skall betraktas som 
en immateriell tillgång som tillåts att tas upp på balansräkningen måste den innebära framtida 
ekonomiska fördelar. I fallet varumärken definieras det som möjligheten att sälja produkter 
eller tjänster.  
 
Redovisning och värdering 
Rekommendationen redogör att det skall vara sannolikt att företaget kommer att kunna tillgo-
dogöra sig de ekonomiska fördelarna av tillgången. Anskaffningsvärdet är centralt för att till-
gången skall få redovisas. Bedömningarna ska vara väl avvägda, för att motverka grundlösa 
värderingar. Dessutom rangordnar IAS 38 värderingsinformation utanför det förvärvande fö-
retaget högre, än företagets egna bedömningar. Anskaffningsvärdet är utgångspunkten, när de 
redovisas på balansräkningen. Motiveringen kan sägas vara att det motsvarar företagets be-
dömning av sannolikheten och storleken, av de ekonomiska fördelarna som kan härledas till 
tillgången. 
 
Vi har valt att jämföra värderingen av alla immateriella tillgångar och möjliga vägar att gå för 
att värdera varumärken för att uppnå en rättvisande bild. Rekommendationen anger att när en 
immateriell tillgång förvärvas som en del av en hel verksamhet, ska den värderas till ett verk-
ligt värde. Detta värde ska motsvara marknadens förväntningar enligt punkt 33 och ska då 
redovisas avskiljt från goodwillposten. Verkligt värde bestäms i första hand utifrån noterade 
priser på en aktiv marknad. IAS 38 anger att om noterade priser inte finns att tillgå, ska värdet 
på tillgången uppgå till det belopp som informerade och från varandra självständiga parter är 
beredda att köpa respektive sälja tillgången för.66 
 
 

                                                 
64 IAS 38 p 11-12. 
65 IAS 38 p 13-16. 
66 IAS 38 p 40.  



 15 

3.4.2 Immateriella tillgångar enligt övriga forskare 
 
Enligt Brockington ska en tillgång klassificeras som en immateriell tillgång om den inte har 
någon fysisk form, men den förväntas ge framtida ekonomiska fördelar. Rättigheten och rå-
digheten till denna immateriella tillgång, måste kunna skyddas legalt. Det ska också kunna 
vara möjligt att värdera tillgången, om den är identifierbar och avskiljbar.67 Immateriella till-
gångar kan inte köpas eller säljas på en organiserad marknad. En eventuell försäljning beror 
på möjligheten att finna en specifik köpare. Det beror på att de kan vara mycket specifikt ut-
formade för det ägande företaget. Ibland till den grad att de helt saknar värde för andra före-
tag. En eventuell avyttring av en immateriell tillgång kan påverka eller förhindra den löpande 
verksamheten i företaget. Att direkt kunna verifiera deras existens kan ibland vara omöjligt. 
Existensen kan ibland bara påvisas genom handelsfördelar gentemot de företag som saknar 
tillgången. Livslängden hos en immateriell tillgång kan vara oändlig. Värdet kan också för-
ändras mycket snabbt och kan på kort tid förloras helt.68 En immateriell tillgång behöver inte 
heller vara avskiljbar från andra tillgångar för att ha något värde. Goodwill är ett exempel på 
att en icke avskiljbar tillgång kan anses ha ett värde. De immateriella tillgångarna måste dock 
separeras för att ett individuellt värde kan beräknas. Värdet av tillgången är ibland bundet till 
det nuvarande sammanhanget i vilket den existerar. I vissa fall inom en stödstruktur som kan 
inkludera andra tillgångar exempelvis varumärken.  
 

3.5 Kritiken mot dagens tillgångdefinitioner 
 
Tony Tollington anser att inte alla tänkbara resurser ska betraktas som en tillgång, därför ska 
tydliga ramar sättas upp. Han gör en jämförelse mellan varumärken och vad som kan upp-
täcka med människans fem sinnen. Fysiska tillgångar, kan uppfattas med våra fem sinnen men 
i jämförelse med varumärken, som snarare definieras av människans intellekt kan leda till att 
uppfattningarna går isär. Alltså behövs det tydliga ramar för att kunna göra bedömningar av 
eventuella tillgångar. Tollington menar att redovisningsprofessionen har valt för snäva ramar 
och kriterier för vad som ska redovisas som tillgångar på balansräkningen. Det kan då finnas 
en risk att dagens redovisningsinformation inte återspeglar den ekonomiska verkligheten som 
den försöker återspegla. Han kritiserar även kravet på att en händelse, eller med andra ord en 
transaktion mellan en köpare och säljare skall ha ägt rum.  Enligt IAS 38 krävs det ett förvärv 
av den immateriella tillgången för att den ska få redovisas. Vanligtvis sker detta vid ett för-
värv av företag. Då redovisas den del av priset som överstiger det bokförda värdet som en 
goodwillpost. Han framför kritik mot denna definition, eftersom ett internt upparbetat varu-
märke har lika stora möjligheter att skapa framtida ekonomiska fördelar och därmed blir re-
kommendationen motsägelsefull. Det leder i sin tur till att en felaktig bild i företagens årsre-
dovisningar.69 
 
Tollington och Jonathan Liu kritiserar de amerikanska och brittiska tillgångsdefinitionerna. 
De hävdar att de största värdena i framtida företag, inte kommer att bestå av materiella till-
gångar. De använder sig av uttrycket viktlös ekonomi då de försöker beskriva händelseutveck-
lingen i stort. Enligt dem leder detta till att många av de internt upparbetade immateriella till-
gångarna, exempelvis varumärken, i företagen inte kommer att redovisas på balansräkningar-
na. De ifrågasätter bland annat kravet på att tillgångarna skall härledas ur tidigare inträffade 

                                                 
67 Brockington R (1996), s. 170. 
68 Brockington R (1996), s. 13. 
69 Tollington T (1998), s. 180-192.   
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händelser, men att denna attityd hos redovisningsprofessionen håller på att förändras.  Som 
det ser ut idag har dock företagsledningar svårt att få en tillräckligt bra bild av företagets till-
gångar utifrån balansräkningen. Utifrån deras ovanstående resonemang anser de att det är na-
turligt att ifrågasätta dagens tillgångskriterier. De kritiserar även själva värderingen av till-
gångar enligt gällande rekommendationer, eftersom materiella tillgångar ibland skall redovi-
sas till anskaffningskostnad och ibland till de framtida ekonomiska fördelarna av innehavet. 
Detta samtidigt som immateriella tillgångar, däribland varumärken i många fall inte redovisas 
alls på balansräkningen. Ett annat exempel i sammanhanget enligt dem är att läkemedelsbolag 
inte redovisar en större del av sina immateriella tillgångar. Detta trots att deras främsta finan-
siella styrka kan härledas till dessa tillgångar, vilket ofta handlar om internt upparbetade pa-
tent.70 
 
Även Brockington kritiserar de strikta tillgångsdefinitionerna eftersom han anser att gränsen 
mellan vad som skall betraktas som en materiell respektive immateriell tillgång är flytande. I 
många fall är det endast beteckningarna som skiljer dem åt, då de har stora likheter med var-
andra.71 Vissa materiella tillgångar däribland specialanpassade maskiner finns inte tillgängliga 
på en organiserad marknad, medan många varumärken faktiskt kan ha många potentiella kö-
pare. Dessutom har även vissa materiella tillgångar en teoretiskt oändlig ekonomisk livslängd, 
till exempel mark. Andra materiella tillgångar kan tänkas avvika från den normalt tillämpade 
linjära avskrivningsmodellen på grund av att de kan förlora i värde snabbare, till exempel på 
grund av en snabb teknologisk utveckling utanför företagen.72  
 
Karen Grasenick och Jonathan Low kritiserar värdet av den information som användare idag 
kan tillgodogöra sig utifrån företagens redovisning. De pekar också på problemet att det inte 
finns någon enhetlig definition av immateriella tillgångar. De menar att det beror på att de 
ramar som redovisningen skall hålla sig inom, varierar beroende på vilka intressegrupper de 
är satta att tillgodose. Det gör att det inte finns någon självklar väg att gå när det gäller imma-
teriella tillgångar, anser de. Det har dessutom utvecklats en rad olika mätmetoder för att vär-
dera immateriella tillgångar. De hävdar att det finns starka empiriska belägg för att immateri-
ella tillgångar är betydande värdeskapare för dagens företag. Med dagens teoretiska ramverk 
är det dock svårt att kunna beskriva sambandet mellan immateriella tillgångar och värdeska-
pande.73 
 
De anser att problemen ofta uppstår vid klassificeringen av tillgångar, eftersom det finns olika 
syften med att beskriva och redovisa en tillgång. Det är först när man har klassificerat till-
gången som en värdering kan äga rum. De hävdar för att kunna mäta en immateriell tillgång 
som till sin karaktär skiljer sig så mycket från en materiell, ska man använda sig av olika in-
dikatorer. Bakom dessa indikatorer kan det ligga komplexa samband, som ska vidarebefordra 
sin information till användarna på ett lättfattligt sätt.74  
 
De gör en jämförelse då de beskriver hur man kan mäta effektivitet. Det värdet kan mätas 
genom att jämföra den procentuella skillnaden mellan olika ”input” för att får samma ”out-
put”. Om man då jämför indikatorerna med vad som borde gälla för immateriella tillgångar så 
är ”inputvärdet” alltid utryckt i finansiella termer medan ”outputvärdet" är kan vara beskrivet 
i kvalitativa termer, såsom intellektuellt kapital och kompetens. Enligt författarna kan man 

                                                 
70 Tollington T, et al. (1998), s. 346-349. 
71 Brockington R (1996), s. 13.  
72 Brockington R (1996), s. 14.  
73 Grasenick K, et al.  (2004), s. 268-281. 
74 Grasenick K, et al.  (2004), s. 268-281. 
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utveckla ett standardiserat ramverk för att sammanföra mätmetoderna med finansiella rappor-
ter. Nackdelen med att standardisera ett ramverk för att mäta och värdera immateriella till-
gångar, är att vissa unika tillgångar för vissa företag kommer att hamna utanför en sådan teo-
retisk referensram. 
 
Avslutningsvis kan det nämnas att det finns en konflikt mellan redovisnings- och marknadsfö-
ringsprofessionen. Tidigare har åsikten från redovisningshåll varit att man skall betrakta va-
rumärken som en kostnad som skall hållas till ett minimum. Åsikten gick tvärtemot vad man 
ur ett marknadsföringsperspektiv ansåg vara oerhört viktiga tillgångar för företagen. En viss 
förändring kunde skönjas i USA under åttiotalet då priserna för uppköpta företag vida över-
steg de redovisade värdena. Under nittiotalet började uppköpande företag i specificera vad det 
uppköpta företagets varumärke till och hänförde det till en del av goodwillposten. Även om 
författaren till denna artikel till stor del förespråkar att varumärken bör redovisas på balans-
räkningen, anser han att ett problem är att värderingen inte enbart kan utgå från nuvarande 
börskurser. Detta beroende på att aktiemarknadens aktörer värderar företag utifrån kortsiktiga 
premisser medan varumärken byggs upp under en betydligt längre tidshorisont.75  
  

3.6 Rättvisande bild 
 
Att rättvisande bild är något centralt för redovisningen är idag är allmänt accepterat. Då kan 
det te sig förvånande att vad rättvisande bild faktiskt har för innebörd inte är något som det 
råder enighet kring.76 Vi ska för läsaren försöka att reda ut begreppet och dess olika betydel-
ser.  
 
Enligt Artsberg innebär kravet på att redovisningen skall utgöra en rättvisande bild, att redo-
visningen först och främst skall bygga på fakta. Det engelska uttrycket som motsvarar rätt-
visande bild är ”True and fair view”. Det innebär att redovisningen inte enbart ska vara sann 
utan även rättvis. Om kravet enbart hade varit att den skulle vara sann, skulle det finnas en 
möjlighet att efter eget gottfinnande välja ut de fakta som skall publiceras. Därmed skulle det 
vara möjligt att förleda användarna av redovisningen även om all redovisningsinformation 
som publiceras är sann. Rättvisande bild är ett begrepp som är inriktat på helheten inte detal-
jerna i redovisningsinformationen. Det har inneburit problem för redovisningsprofessionen 
och lagstiftare världen över. 
 
Enligt engelsk redovisningstradition kan kravet innebära att företag som följer alla tänkbara 
rekommendationer ändå inte redovisar en rättvisande bild. Det ses alltså som ett så kallat 
"overriding" begrepp. Det innebär att företagen kan frångå redovisningsrekommendationer 
om det krävs för att en rättvisande bild av företagets ekonomiska situation ska kunna uppnås. 
Detta skiljer sig från det val som lagstiftarna gjort i andra kontinentala länder såsom Sverige 
och Tyskland.77 Där innebär ett följande av redovisningsrekommendationer i sig att betrakta 
som att rättvisande bild blir uppnådd.78  
 
Skillnaden mellan de anglosaxiska och kontinentala länderna har flera orsaker, bland annat 
har ägandeformerna traditionellt sett olika ut. De sistnämnda har i större omfattning banker 
och stater varit ägare av en stor del av företagen. Företagen i de anglosaxiska länderna har 

                                                 
75 Strategic Direction (2002), s. 18-21. 
76 Artsberg K (2003), s. 155. 
77 Artsberg K (2003), s. 157. 
78 Smith D (2000), s. 76. 
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oftare varit börsnoterade och därmed haft ett betydligt mer utspritt ägande. Kunskapen hos de 
enskilda ägarna har därför varit mer begränsad vilket i sin tur lett till en mer betydelsefull roll 
för redovisningsinformationen.79 I dessa länder utgör inte den externa redovisningen informa-
tionsunderlag för beskattning. Alltså har även begreppet rättvisande bild i dessa länder kunnat 
frikopplas från mer institutionella intressenter. De kontinentala länderna med sin annorlunda 
ägarstruktur samt banker som stora finansiärer har haft andra typer av intressegrupper. Borge-
närerna, med andra ord långivarna, har alltid haft intresset av att de tillgångar som redovisats i 
balansräkningen inte övervärderats. Detta intresse har lagstiftarna i de kontinentala länderna 
tillgodosett genom att ange högsta tillåtna civilrättsliga värden.80 De lägsta tillåtna värdena på 
balansräkningen har angetts för att tillgodose skatteintresset från statens sida. Detta har sin tur 
lett till att företagen och redovisningen har haft ett visst spann att röra sig mellan. Det motsat-
ta skatteintresset från företagen normalt resulterat i att företagen valt att redovisa de lägsta 
värdena som är tillåtna skatterättsligt. Detta kan utifrån ett anglosaxiskt synsätt leda till att en 
rättvisande bild inte redovisas. Men då det inte är ett så kallade ”overriding” begrepp enligt 
anglosaxisk tradition anses ändå kravet på rättvisande bild ändå vara uppfyllt. Detta håller 
dock på att förändras.  
 
En alltmer internationell prägel på redovisningsinformationen leder just nu till att den anglo-
saxiska traditionen har vunnit allt mer mark i de kontinentala länderna.81 Marknadsvärdering 
av tillgångar håller på att slå igenom på flera håll inom redovisningen i bland annat Sverige. 
Vi tror oss se att möjligheterna för marknadsvärdering av varumärken ökar genom denna ut-
veckling. På senare tid har det framkommit kritik mot gällande redovisningspraxis som inne-
bär att internt upparbetade varumärken och andra immateriella tillgångar inte redovisas på 
balansräkningen. 
 

3.7 Varumärkesdefinitioner 
 
Brockington definierar begreppet varumärke, som ett märke eller ett namn som skiljer ett fö-
retags produkter från konkurrenternas. De förmedlar en image eller bild i medvetandet hos 
konsumenterna som skapar förväntningar om pris, kvalitet och pålitlighet. Enligt honom finns 
det tre olika sorters varumärken, symboler, produkternas design och egenskaperna hos pro-
dukterna.82  
 
Bo Bergström beskriver varumärken som de värderingar och känslor som konsumenter har till 
ett företag.83 Han menar att företag försöker skapa en positiv bild av personlighet hos konsu-
menterna. Det är då också viktigt att bygga en företagsprofil, när man bygger ett varumärke. 
Detta sker genom fyra begrepp, identitet, profilering, vision och image. Identiteten utgör före-
tagets innersta väsen. Profilen är de värderingar och den bild som företaget försöker förmedla 
till omgivningen. Det handlar om att skapa ett positivt synsätt hos allmänheten genom pro-
dukternas eller tjänsternas funktionalitet, sponsring och välgörenhet. Visionen ska göra klart 
för de anställda och marknaden vad företaget står för och vilket utbud det kommer att tillhan-
dahålla. Företagets image är hur företaget uppfattas av marknaden.84 Mycket kan påverka 
konsumenternas uppfattningar, till exempel: en girig VD, otrevlig kundtjänst, undermåliga 

                                                 
79 Smith D (2000), s. 74. 
80 Smith D (2002), s. 77.  
81 Smith D (2000), s. 77. 
82 Brockington R  (1996), s. 174. 
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förpackningar eller pinsamma reklamkampanjer. Han menar att det är alla de sammanslagna 
signaler som företaget skickar ut, som är varumärket. 85 
 
American Marketing Association föreslog 1960 följande definitioner på varumärke: ett namn, 
term, symbol, design eller en kombination av dem, med syfte att särskilja dem ifrån konkur-
renterna. Denna definition har kritiserats för att vara för produktorienterad. Ambler har ett 
mer utpräglat konsumentperspektiv, när han definierar ett varumärke som en samling för-
hoppningar någon köper och som ger tillfredsställelse. Attributen som gör ett varumärke, kan 
vara realt eller illusoriskt, rationell eller emotionell, materiellt eller osynligt.86 Dessa uttryck 
härstammar ifrån alla elementen av marknadsmixen.87 Attributen av ett varumärke skapas i 
användandet av marknadsmixen och är underordnade konsumentens tolkningar.  Definitioner 
och beskrivningar fokuserar på de metoder som används för att urskiljning och eller betonar 
fördelarna för konsumenten.88  
 
Andra forskare beskriver varumärken som en tillgång som saknar fysisk existens och ett värde 
som inte kan bestämmas exakt, om det inte blir föremål för transaktion mellan två företag.89 
Ytterliggare talar flera forskare om varumärke som ett antal immateriella föreställningar som 
konsumenterna har av ett visst företag, produkt eller tjänst.90 Många anser också att i defini-
tionen finns det två slags förhållningssätt för att definiera ett varumärke, det första som ser 
varumärket som ett slags tillägg till produkten. Då ses varumärket huvudsakligen som ett sätt 
att identifiera produkter. Ett mer holistiskt synsätt91 är att betrakta varumärket genom mark-
nadsmixen. Utifrån den anses varumärket vara utformat med hänsyn till de behov och önsk-
ningar som utvalda målgrupper eftersträvar.92 
 
Enligt Jan Treffner och David Gajland måste man skilja på tre olika begrepp som oftast blan-
das ihop. Först måste en åtskillnad göras mellan begreppen varumärke och företagsidentitet, 
på engelska product brand eller consumer brand och corporate brand. Varumärket kan be-
tecknas som att det förmedlar en innebörd av de egenskaper en produkt eller tjänst har och 
som ska påverka konsumentens vid köpbeslut. En företagsidentitet däremot förmedlar ett bud-
skap mellan företagen i en sälj- och köpsituation. Från dessa begrepp måste man sedan skilja 
ut begreppet ”kännetecken”.93 Dessa kännetecken kan bestå av: 
 

• Ordmärken; som är den vanligaste förekommande formen av varumärken. De kan 
bestå av ett eller flera ord tillsammans samt personnamn. Ordmärken registreras alltid 
i ett standardiserat typsnitt. 

• Figurmärken; som är en typ av varumärken som gestaltas som en figur, eller en sym-
bol och ord sammansatta i en kombination. 

• Utstyrselmärke; är när själva produkten eller designen på förpackningen, fungerar 
som kännetecken. Exempel som man kan räkna hit är formgivningen på parfym- eller 
likörflaskor. 

                                                 
85 Bergström B (2004), s. 58. 
86 Wood L (2000), s. 662-669.  
87 Marknadsmixen = 4 P (Produkt, pris, plats och promotion). 
88 Wood L (2000), s. 662-669. 
89  Seetharaman A, et al.  (2001), s. 243 – 256. 
90  Bergström B (2004), s. 58. 
91 holism [-is´m] s. – en teori som hävdar att helheten är mer än summan av delarna. 
92  Wood  L (2000), s. 662-669. 
93 Treffner J, et al. (2001), s. 27. 
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• Ljudmärke; Ett ljudmärke är ett ljud eller en melodi med karakteristisk igenkän-
ningseffekt. För att det ska skyddas skall man kunna återge det grafiskt, som till ex-
empel med noter. Hemglass ljudslinga är ett utmärkt exempel på ett ljudmärke. 

• Kollektivmärke: Kollektivmärket kan ha ett gemensamt ägande av en sammanslut-
ning av näringsidkare och får då gemensamt att nyttjas av medlemmarna i sam-
manslutningen. Ett exempel är International Wool Societys symbol som ger garanti på 
ullvaror. Deras symbol får bara användas för ullvaror om de uppfyller kvalitetskraven 
från innehavaren.94 

 
Ett typiskt varumärke som innehåller flera av de ovanstående attributen är Coca Cola, som 
dels har sin välkända logotyp på flaskorna och dels den karaktäristiska utformningen av själva 
flaskan samt deras olika budskap ”Coke is it”, och ”Always Coca-Cola”  
 
Ett varumärkes budskap kan inte få något juridiskt skydd och det är helt lagligt att kopiera ett 
budskap. Dock är det möjligt att skydda ett kännetecken juridiskt, genom att man registrerar 
detta hos PRV eller genom inarbetning. Dock måste kännetecknet vara i en grafisk form.95 
 

3.8 Varumärkets mervärde 
 
Varumärkets värde, kan ges olika definitioner. Redovisningsprofessionen definierar varumär-
kets värde annorlunda i jämförelse med marknadsförare. De sistnämnda definierar varumärket 
både utifrån relationen till konsumenterna samt den ekonomiska innebörden för varumärkes-
innehavaren. Feldwick förenklar växlingen mellan de olika synsätten med en klassifikation av 
de olika begreppen av varumärkes värde: 
 

• Det totala värdet av varumärket som en separerbar tillgång när det säljs eller är inklu-
derat på balansräkningen. 

• Ett mätinstrument av styrkan av konsumenters hängivenhet till ett varumärke. 
• En beskrivning av associationer och förhoppningar som konsumenten har av varumär-

ket. 96  
 
Den första av dessa kallas ofta varumärkets värde, i den mening som den har anammats av 
finansiella redovisare. Konceptet av att mäta konsumenternas nivå av hängivenhet till ett va-
rumärke kan beskrivas som varumärkets styrka. Den tredje klassifikationen kan anses vara 
varumärkes image. När marknadsförare använder sig av termen ”varumärkets värde” har de 
en tendens att syfta på varumärkets beskrivning eller styrka, vilket kallas ”konsumentvaru-
märkens värde”. Varumärkets beskrivning är tydligt, då det inte förväntas bli kvantifierat, 
medan varumärkets värde anses vara kvantifierbart. Tanken är då att varumärkets värde be-
räknas utifrån en faktisk eller fiktiv affärstransaktion. Den förstnämnda klassifikationen foku-
serar däremot på konsumenten. Det finns en då en förmodad tolkning av varumärkets värde 
enligt följande kausalsamband:97 
 
Varumärkes beskrivning → varumärkets styrka → varumärkets värde (brand value). 
 

                                                 
94 http://www.prv.se/varumarke/vilka.html  besökt den 2006-03- 19. 
95 Treffner J, et al.  (2001), s.31.  
96 Wood L (2000), s. 662-669. 
97 Wood L (2000), s. 662-669. 
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Winters beskriver varumärkets värde som ett ”adderat värde”. Detta eftersom det kan härle-
das ur konsumenternas ökade betalningsvilja för produkter av ett visst varumärke. Den ökade 
betalningsviljan beror i sin tur på konsumenternas associationer och perceptioner till varu-
märket i fråga. Värdet av en tillgång kan fastställas som det diskonterade värdet på de framti-
da genererade merkasseflöden, som en innehavare kan förvänta sig på grund av innehavet av 
varumärket.98  
 
Varumärkesvärde uppstår enligt Walefried Lassar, Banwari Mittal och Arun Sharma, när 
kunden har kännedom om varumärket och har en favoriserande, starka och unika märkesasso-
ciationer till det. Enligt dem finns det fyra olika överväganden när det gäller att definiera va-
rumärkets värde. Värdet kan beskrivas delvis som skillnaden mellan märkeskännedom och 
konsumenternas respons på marknadsföringen av varumärket. Detta övervägande tar hänsyn 
till konsumenternas uppfattning av varumärket, inte till objektiva indikatorer. Det andra över-
vägandet gäller det potentiella värde varumärket kan ha på globala marknaden utöver nuva-
rande produktlinjer. Det tredje är att varumärke hela tiden relateras till andra varumärken och 
då ej är opåverkade av dessa. Det sista övervägandet som bör göras när det gäller att bedöma 
värdet hos ett varumärke är huruvida det påverkar de finansiella prestationerna, genom att 
bidra till intäkterna.99  
 
A Seetharaman, Z Azlan Bin Mohd Nadzir och S Gunalan menar att värdet hos ett varumärke 
existerar när kunderna är medvetna om det, är lojala och uppfattar varumärket som en kvali-
tetsstämpel. Dessa är de tre huvudkomponenterna i ett framgångsrikt varumärke. Det finns 
fyra nivåer av medvetande enligt dessa forskare. Att ett varumärke är dominerande i kundens 
medvetande innebär att de benämner hela produktkategorin med varumärket ifråga. Den andra 
nivån innebär att varumärket är det främsta i konsumenternas medvetande. Den tredje nivån 
innebär att konsumenten känner till varumärket som ett bland de främsta inom produktkatego-
rin. På den fjärde och lägsta nivån kan kunderna känna varumärket som ett bland många.100  
 
Enligt Lassar m.fl. härstammar varumärkets värde från det större förtroende som konsumenter 
har till ett företags varumärke framför konkurrenternas. Det kan överstättas till lojalitet och 
som leder till att företaget kan ta ut en prispremie på sina produkter.101 Treffner och Gajland 
menar att för att ett företag ska uppnå ett mervärde hos sitt varumärke, krävs det att varumär-
ket har en viss styrka. Det innebär att det finns en affektiv lojalitet hos konsumenterna. Med 
det åsyftar man oftast att en kund föredrar ett varumärke framför ett annat, samt att kunden i 
stor utsträckning fortsätter att välja varumärket.102 Denna lojalitet skapas genom att ett varu-
märke stimulerar och täcker särskilda behov hos konsumenterna. De kan benämnas som funk-
tionella egenskaper, social samhörighet, andlig tillfredsställelse samt ideella behov. Att ett 
eller flera behov täcks leder till återköp från konsumenternas sida.103 Enbart varumärkeskän-
nedom skapar ingen lojalitet, därför har det inget värde i sig. Ett starkt varumärke betyder inte 
heller nödvändigtvis att något värde skapas. Lojaliteten hos konsumenterna kan också vara 
kalkylerad. Den skapas genom ekonomisk stimulans eller genom marknadsimperfektioner, 

                                                 
98 Treffner J, et al.  (2001), s. 34. 
99 Lassar W, et al.  (1995), s.11-19. 
100 Seetharaman A, et al. (2001), s. 243 – 256. 
101 Lassar V,  et al. (1995), s.11-19. 
102 Treffner J, et al. (2001), s .34. 
103 Treffner J, et al. (2001), s. 42. 
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exempelvis vid monopolliknande situationer. Detta skapar lojalitet till produkten eller tjäns-
ten, men varumärket i sig är då inte värdeskapande.104  
 

3.8.1 Kundlojalitet 
 
Genom ett varumärke förmedlar företaget ett budskap.105 Detta budskap ska täcka ett eller 
flera av konsumentens behov. Genom att kommunicera rätt budskap kan företaget påverka 
konsumenten vid köpbeslutet och på så sätt skapa kundlojalitet. Genom att mäta kundens be-
hov och korrelera detta med varumärkets upplevda budskap, kan företaget i ett graderat koor-
dinatsystem mäta kundlojaliteten. Lämpligast gör företag detta genom speciellt utformade 
intervjuer för att uppskatta hur starkt behovet är i varje kategori. Dessa svar sammanbinds 
sedan till en figur. Utifrån detta kan styrkan hos budskapet på liknande sätt redovisas i en ny 
figur. Genom att jämföra figurerna kan företaget se om varumärkets budskap motsvarar kon-
sumenternas behov.106 
 

 
 
Figur 4:1. Genom en specialdesignad intervjuundersökning kan man rita upp en figur i ett graderat koor-
dinatsystem. Detta exempel visar då en situation då lojaliteten är stark. Från Treffner J, et al. s. 44.107 
 
 

                                                 
104 Treffner J, et al. (2001), s. 34. 
105 Treffner J, et al. (2001), s. 42. 
106 Treffner J, et al. (2001), s. 43. 
107 Treffner J, et al. (2001), s. 44. 
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Figur 4:2. En situation då intervjuundersökningen visar att lojaliteten är svag. Från Treffner J, et al 
(2001), s. 44.

 108  
 
Vid svag lojalitet kan man säga att budskapet som varumärket har, är diffust och att en mindre 
andel av kassaflödet kan hänföras till varumärket. Här är det andra faktorer som spelar in för 
att skapa ett mervärde. En bidragande faktor kan vara ett starkt distributionsnät. Detta handlar 
oftast om företag som har en stor marknadsandel enligt Treffner och Gajland.109  
 
Enligt Seetharaman m.fl. kan merkasseflöden skapas antingen genom en pris- eller volym-
premie. Prispremie innebär enligt dem innebär att företaget kan ta ut ett högre pris för sina 
produkter. Med volympremie menar de att företaget har möjlighet att sälja en större volym av 
sina produkter på grund av varumärket. Den upplevda kvaliteten av produkterna kan leda till 
att företaget kan ta ut ett högre pris, det är på sätt och vis en prispremie enligt dem. Konsu-
menter är villiga att betala detta högre pris för de produkter och tjänster som de uppfattar har 
högre kvalitet. Enligt dessa forskare måste man särskilja mellan de egenskaper som kunden 
upplever som kvalitet och den faktiska kvaliteten. Ett exempel kan vara att många konsumen-
ter tycker om att testa kvalitén på bilar genom att sparka på däcken, detta trots att det inte 
finns något större samband mellan dem.110  
 
Enligt Treffner och Gajland har de företag som vill få möjlighet att sälja sina produkter med 
pris- eller volympremie, har två valmöjligheter. Enligt det första alternativet kan företaget 
formulera sitt varumärkes budskap, genom att betona att de har bättre produkter än sina kon-
kurrenter. Det andra alternativet är vädja till ett nytt behov som inte andra varumärken tillgo-
doser, det vill säga differentiera sig från konkurrenter. Differentieringen kan sedan ske genom 
två alternativa metoder. Det ena alternativet innebär att utnyttja en påtaglig förändring av pre-

                                                 
108 Treffner J, et al. (2001), s. 44. 
109 Treffner J, et al. (2001), s. 45. 
110 Seetharaman A, et al.  (2001), s. 243 – 256. 
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ferenser hos konsumenterna. Den andra metoden innebär att företaget på egen hand försöker 
förändra beteenden hos konsumenter för att erhålla en ledande position.111 
 

3.8.2 Varumärkets styrka ─ att behärska marknaden 
 
Att vara marknadsledande innebär enligt Treffner och Gajland, att företaget kan sälja sina 
produkter i högre utsträckning än konkurrenterna inom sitt segment. Desto mindre företagets 
huvudsakliga marknad är, desto högre grad måste det ta ut en prispremie för att skapa värde i 
varumärket. Detta gör att varumärket måste skapa ett starkt behov hos konsumenterna, för att 
det ska vara möjligt för företaget att ta ut ett högre pris för sina produkter än vad konkurren-
terna kan.112 Företaget måste bestämma vilka konsumenter de vill nå med sina produkter. Där-
för måste företaget känna till både vilka behov hos konsumenterna som ska tillfredsställas och 
hur konkurrenternas budskap ser ut. Utifrån detta ska sedan företaget besluta om hur det ska 
särskilja sig från konkurrenterna. För att klara av detta måste det finnas en integration mellan 
varumärkesstrategin och dess övergripande strategi.113  
 

3.9 Värdering 
 
Under denna rubrik redogör vi för de huvudsakliga metoder som idag finns för att värdera 
tillgångar. Avsnittet som behandlar materiella tillgångar beskriver värdering enligt gällande 
redovisningspraxis. Efter detta redogör vi för de immateriella tillgångarna värderas enligt nu 
gällande praxis, samt hur olika forskare anser att de bör värderas. Till sist behandlar vi me-
toder hur interna varumärken kan redovisas och värderas, enligt olika forskare och revisorer. 
 
Balansräkningens poster 
Redovisning i praktiken har inte någon enhetlig teori för värdering av tillgångar. Vilken form 
av värdering som kan bli aktuell beror ofta på vilken typ av tillgång som skall värderas. En av 
anledningarna till detta är att redovisningen har utvecklats under en lång tid. Det har gjort att 
man har valt olika sätt att lösa problemet med värderingen. Enligt Artsberg har det varit svåra-
re att ändra de principer som ligger till grund för värderingen än att förbättra den information 
som är möjlig att få tillgång till utifrån redovisningen. Hon hävdar dock att utvecklingen går 
mot att posterna på balansräkningen alltmer redovisas till marknadsvärde. 114 
 

3.9.1 Värdering av immateriella tillgångar  
 
Enligt Brockington är syftet med värderingen det centrala, beroende på vilken värderingsme-
tod som sedan ska väljas. Nedan följer en beskrivning av olika syften som en värdering kan ha 
enligt honom: 
 

• Finansiell rapportering: Nuvarande användning, kan här vara lämpligast. 
• Mergers/acquisitions: Marknadsvärdet är här mest lämpad för värdering. 

                                                 
111 Treffner J, et al. (2001), s. 46. 
112 Treffner J, et al. (2001), s. 48. 
113 Treffner J, et al. (2001), s. 49. 
114 Artsberg K  (2003), s. 191. 
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• Kapitalinsamling: Långivare är främst intresserade av marknads- och likvidationsvär-
det, då de ligger till grund för säkerhet vid långivning. 

• Beskattning: I Storbritannien ligger marknadsvärdet till grund för skatteberäkningen, 
om det inte är befogat med likvidationsvärdet i särskilda situationer.  

• Varumärkesvård: Existerande användning eller marknadsvärdering skall användas. 
• Licensarrangemang: När man skall beräkna grunden för licensbelopp baserar man det 

vanligen på marknadsvärdet av tillgången.115 
 
Utifrån ovanstående syften kan man sedan bestämma en lämplig grund för värderingen. Det 
finns då tre olika utgångspunkter som värderingen kan baseras på. Dessa är nuvarande an-
vändning, marknadsvärdet och likvidationsvärdet av tillgången.116  
 
Nuvarande användning  
Denna värdering har sin utgångspunkt ifrån att den immateriella tillgången används i framti-
den på samma sätt som idag. Denna grund ignorerar alla planer på en alternativ användning 
eller exploatering av varumärket.117 Denna metod används bland annat när innehavaren ska 
kalkylera ett värde ur skattesynpunkt, då transaktioner mellan juridiska personer ska ske till 
verkliga värden för att undvika skatterättsliga komplikationer.118 
 
Marknadsvärdet 
Marknadsvärdet är det belopp som skulle kunna betalas för en immateriell tillgång av en in-
formerad köpare till en informerad säljare, som befinner sig på en armslängds avstånd från 
varandra. Dessa kriterier är lättare att definiera i teorin är i praktiken. Det antagande som lig-
ger bakom denna värderingsmetod är att tillgången blir föremål för auktion eller för förhand-
lingar under en rimlig tidsperiod. Värderingen kommer då att ta hänsyn till rådande mark-
nadsförutsättningar och möjligheter av att utnyttja tillgången i andra syftet.119 Enligt Treffner 
och Gajland används denna metod för att skapa beslutsunderlag vid verkliga framtida transak-
tioner.120 
 
Likvidationsvärdet 
Med likvidationsvärdet menas det värde en immateriell tillgång kan säljas då företaget befin-
ner sig i situationen att de inte längre kan förväntas överleva på grund av att företaget befinner 
sig i ekonomiskt trångmål. Detta leder normalt till att likvidationsvärdet är lägre än mark-
nadsvärdet.121 
 

3.10 Värdering av internt upparbetade varumärken 
 
Det finns tre huvudsakliga metoder som kan användas enligt Brockington. De är historiska 
kostnader, marknadsvärdet eller det ekonomiska värdet. 122 Alla metoder innebär att man mås-
te identifiera, separera och kvantifiera de kassaflöden som kan åläggas till varumärket. Sedan 
måste dessa kassaflöden kapitaliseras till en lämplig diskonteringsränta. En försiktig värde-

                                                 
115 Brockington R  (1996), s. 176. 
116 Brockington R  (1996), s. 175. 
117 Brockington R  (1996), s. 175. 
118 Treffner J, et al. ( 2001), s. 112. 
119 Brockington R  (1996), s. 175. 
120 Treffner J, et al. (2001), s. 112. 
121 Brockington R  (1996), s. 176. 
122 Brockington R  (1996), s.170. 
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ringsman skulle inte förlita sig bara på en metod. Han bör välja en metod för att värdera och 
en annan för att verifiera och stödja den första värderingen.123 
 

3.10.1 Historiska kostnaderna 
 
Anskaffningskostnad 
Enligt Tollington handlar det här om frågan att kalkylera de reella anskaffningskostnader som 
företagen har haft för att utveckla sitt interna upparbetade varumärke. De kan bestå av kostna-
der för marknadsföring, inköpskostnader och produktutveckling. En andra variant utgår ifrån 
återanskaffningsvärdet. Problemet med att värdera varumärken till historiska kostnader är att 
det är svårt att isolera de olika kostnaderna som kan hänföras till varumärket. Det kräver att 
företaget kan verifiera kostnader som har uppstått flera decennier tidigare.124 Seetharaman 
m.fl. menar att den kostnadsbaserade värderingsmetoden har flera fördelar. En av fördelarna 
är att det är den metoden som har störst möjlighet att bli accepterad av redovisningsprofessio-
nen. Detta beroende på att den sammanfaller med tidigare etablerad normgivning vad gäller 
tillgångsvärdering.125  
 
Revisorernas synpunkt på detta skulle kunna vara att det är en inkonsekvent/oförenlig praktisk 
tillämpning. Detta beroende på att varumärket representerar aggregerade kostnader som inte 
ännu har hänförts till några intäkter. Metoden får kritik från marknadsföringsprofessionen för 
att den är tillbakablickande och inte tar hänsyn till framtida ekonomiska fördelar av varumär-
kesinnehavet.126 Även Brockington har samma resonemang att metoden har den svagheten, att 
det inte finns någon korrelation mellan historiska kostnader och framtida kassaflöden. Han 
menar att det är framtida kassaflöden som är den korrekta basen för värdering av varumärken. 
Det finns också åtskilliga praktiska svårigheter, till exempel att det kanske inte finns tillgäng-
lig information av kostnaden av varumärket, då de kan ha uppstått från allmänna kostnader i 
företagets verksamhet.127 Även Treffner och Gajland anser att den historiska anskaffnings-
kostnaden har den svagheten att det kan vara svårt att bestämma vilka kostnader som ska räk-
nas med. Den tar inte heller hänsyn till penningsvärdets förändring under långa tidsperio-
der.128 Det kan också vara svårt att skilja mellan kostnaderna för att underhålla varumärken 
och de för att skapa värdet.129 Enligt Artsberg med avseende på anskaffningskostnader för 
materiella tillgångar finns precis samma problem. Oftast anses det att reparationer på en mate-
riell tillgång inte skall aktiveras. Motiveringen till detta är att reparationer inte anses öka in-
flödet av framtida ekonomiska fördelar.130 Dock skall vissa förbättrande reparationer aktive-
ras.131 Med denna metod finns det också en risk att så kallad varumärkesbörda kan uppstå, där 
de ackumulerade kostnaderna kan växa till ett stort belopp. I så fall bör man använda sig av 
återanskaffningsmetoden.132 
 
 
 

                                                 
123 Brockington R (1996), s. 171. 
124 Tollington T (1999), s. 204 – 217.  
125 Seetharaman A, et al. (2001), s. 243 – 256.  
126 Strategic Direction  (2002), s. 18-21. 
127 Brockington R (1996), s. 177. 
128 Treffner J, et al. (2001), s. 113. 
129 Brockington R (1996), s. 177. 
130 Artsberg K (2003), s. 196. 
131 Artsberg K (2003), s. 197. 
132 Seetharaman A, et al. (2001), s. 243 – 256. 
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Återanskaffningsmetoden 
Återanskaffningsmetoden baseras på att försöka beräkna de kostnader som företaget i nutid 
skulle behöva åta sig för att återanskaffa sitt interna upparbetade varumärke ifrån grunden.  
 
Återanskaffningsmetoden anser Treffner och Gajland, är bättre än att utgå från de historiska 
kostnaderna. Detta eftersom alla kostnader skulle beräknas i nuvärden. Att beräkna vad en 
marknadsföringskampanj skulle kosta är relativt enkelt att kalkylera. Svårigheten ligger i att 
bedöma om en ny marknadsföringskampanj skulle leda till samma effekt, och ge samma vär-
de hos varumärket. Båda metoderna har också den svagheten, att anskaffningskostnaderna 
bara i undantagsfall motsvarar varumärkets riktiga värde. För att värdet på varumärket ska 
motsvara de kostnader som har nedlagts eller svara mot återanskaffningskostnaden, måste 
företaget göra ett antagande. Antagandet består i att de investerade resurserna kommer att 
skapa en normal riskavvägd avkastning för all framtid, vilket inte alltid är fallet. Dessa fakto-
rer gör att en kostnadsvärderingsmetod endast kan användas i ett fåtal fall, bland annat när det 
är fråga om en tillgång med en kort livscykel och där det framtida kassaflödet inte kan bedö-
mas med en tillräcklig säkerhet.133 Återanskaffningsvärdet har den svagheten anser Brocking-
ton, att skapandet av varumärket också har skett genom tur med att ha hamnat rätt i tiden. Det 
gör att metoden inte är lämplig till annat än benchmarking.134  
 

3.10.2 Marknadsbaserade värderingsmetoder 
 
Det finns två marknadsbaserade värderingsmetoder, den första innebär jämförelser med nyli-
gen genomförda transaktioner av varumärken. Det andra sättet är att beräkna marknadsvärdet 
genom att utgå från kassaflödet av royaltyintäkter. 

Jämförande marknadsvärde 

Metoden fokuserar på det marknadsvärde ett varumärke kan säljas till. För att bestämma 
marknadsvärdet måste man inkludera de framtida fördelarna som kan hänföras till varumärket 
samt diskontera dessa till nuvärde. Problemet är att varumärken inte är föremål för överlåtel-
ser lika ofta som andra tillgångar. Det finns helt enkelt inte några marknadsnoteringar på vär-
den hos varumärken eftersom handeln är begränsad. Därför kan det vara svårt att bestämma 
ett marknadsvärde. En lösning anses vara att varumärken jämförs med andra liknande varu-
märken. Den främsta problematiken med detta är att det sällan finns varumärken som liknar 
varandra till den grad att de är substituerbara och därmed jämförbara. Metoden är alltså mest 
användbar i de situationer då det finns liknande varumärken. Den har dock fördelen att den 
ser företaget från ett externt perspektiv. För att kringgå detta problem kan man ta det finansi-
ella värdet på ett företag och subtrahera detta med det bokförda värdet. Det ger en approxima-
tion av vad företagens immateriella tillgångar är värda.135 
 
Enligt Tollington är marknadsvärdet nästintill omöjligt att beräkna eftersom marknaderna för 
varumärket är för tunn och flyktig. Marknadspriset beror också på under vilka förutsättningar 
som varumärket är sålt, om det handlar om tvång eller om det sker frivilligt. Vid uppköp vär-
deras varumärket efter följande faktorer: hänvisning till inträdesvärdet för produkten (entran-
ce barrier), återanskaffningsvärdet vilket involverar att skapa varumärkeslojalitet, konsu-

                                                 
133Treffner J , et al. (2001), s. 113. 
134 Brockington R (1996), s. 178. 
135 Seetharaman A, et al. (2001), s. 243 – 256. 
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mentmedvetande och medvetande hos återförsäljarna. Uppskattningen av kostnaderna som 
uppstår kan då bli godtyckliga.136 
 
Brockington menar att första metoden kan vara svår att genomföra i praktiken, då transaktio-
ner sker sällan och att de flesta immateriella tillgångar är så unika att det inte finns några mot-
svarigheter. Alternativet skulle här vara att titta på marknadskapitalisering av företag som har 
liknande tillgångar och deducera proportionen av denna kapitalisering, till de immateriella 
tillgången.137  
 
Enligt Treffner och Gajland kan man säga att om en riktig transaktion med ett varumärke, 
säljs till ett pris som motsvarar exempelvis 120 procent av dess produkters försäljning det 
senaste året. Denna kvot kan vara användbar för bedömning av värdet hos ett likvärdigt varu-
märke, inom samma produktkategori som ägs av ett annat företag. Praktiskt kan detta bli svårt 
när det gäller varumärken, då det är mycket sällan som varumärken säljs och om det sker så är 
försäljningssiffrorna inte offentliga.138 Därför kan man oftast inte använda sig av marknads-
värderingsmetoden.  Brockington menar att eftersom majoriteten av de immateriella tillgångar 
är internt upparbetade eller har köpts som en del av ett paket vid en mer eller mindre avlägsen 
tidpunkt, kan man inte bestämma nuvarande marknadsvärdet.139 

Royaltymetoden 

Enligt Treffner och Gajland är det möjligt att med hjälp av offentlig information om olika 
villkor, när det gäller olika licensavtal kan man få fram uppgifter av hur stor del av en försälj-
ningsintäkt som skall erläggas i royalty. Utifrån detta är det möjligt att kalkylera baklänges 
och beräkna värdet hos ett varumärke för en varumärkesinnehavare. Denna metod utgår från 
en rent hypotetisk situation, där värdet av varumärket beräknas utifrån vad innehavaren hade 
varit tvungen att betala i licensavgifter för sitt varumärke om företaget inte var ägare av det. 
Licensavgifterna ligger mellan 0.5 – 4 procent för volymbaserade produkter med låga margi-
naler. Mer exklusiva produkter ligger avgifterna kring 10 – 20 procent av försäljningsintäk-
terna. Genom diskontering av framtida royaltyintäkter till nuvärde och korrigering för den 
fördelning av det värde som tillfaller licensgivare och licenstagare, bör man få fram ett rimligt 
värde.140 Tollington ställer sig dock frågande till om att royaltymetoden, är ett effektivt surro-
gat för att värdera ett varumärke, då det kan ställas frågor angående den valda multiplikatorn 
eller diskonteringsräntans lämplighet 141 Seetharaman m.fl. anser att denna metod är mer ap-
plicerbar på internationella varumärken än på dem som konkurrerar på inhemska markna-
der.142  
 

3.10.3 Ekonomiskt värde 
 
Med ekonomiskt värde menar man det diskonterade nuvärdet av alla framtida kassaflöden 
som skapas av en tillgång. En ekonomisk värdering är baserad kapitaliseringen av framtida 

                                                 
136 Tollington T  (1999), s. 204-207. 
137 Brockington R, (1996), s. 178. 
138 Treffner J, et al. (2001), s. 114. 
139 Brockington R (1996), s. 171. 
140 Treffner J, et al. (2001), s. 121. 
141 Tollington T ( 1999),  s. 204 – 217. 
142 Seetharam A, et al. (2000), s. 249. 
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intäkter. Dessa metoder kräver att det är möjligt att identifiera och separera kassaflöden från 
varumärken.143 En av dessa metoder är pris- och volympremie. 
 
Prispremie 
Prispremie kan definieras som möjligheten för företaget att kunna ta ut ett högre pris på en 
produkt med ett varumärke än en produkt utan.144 Basen i denna metod är att man jämför ett 
varumärkes överstigande vinst, med vinsten från en omärkt liknande produkt genom bench-
marking.145 Efter detta ska man göra antaganden om faktorer som kan påverka produkterna. 
Dessa är bland annat marknadsandelen, marknadens tillväxt samt inflationen.146 En förutsätt-
ning för att varumärket skall kunna generera ett kassaflöde och använda sig av en prispremie 
eller en volympremie, är att det har en styrka på marknaden som skapas av en affektiv lojalitet 
hos konsumenterna.147  
 
I huvudsak går beräkningen till genom att först beräknar den intäktsström som man kan hän-
föra till produktgrupperna inom varumärket. Man beräknar försäljningsintäkten utifrån årsre-
dovisningen. Från detta kalkylerar man sedan ett pris per enhet och jämför det med andra lik-
nande produkter med andra varumärken.148   
 
Det andra steget innefattar att man gör en beräkning av de kostnader som har nedlagts på de 
aktuella produkterna. Här är man enbart intresserad av tillverknings-, administrations- och 
marknadsföringskostnaderna eller med andra ord rörelsekostnaderna. Gemensamma kostnader 
med andra varumärken måste sedan styckas upp på de olika produkterna. Totalkostnad före 
marknadsföringskostnaden ska man sedan omräkna, så att man får kostnaderna per enhet. 
Detta för att möjliggöra en jämförelse med andra företag.  Den normala tillverkningskostna-
den dras därefter bort, för att få fram ett kassaflöde som skapas av produkterna med det aktu-
ella varumärket. Marknadsföringskostnaden dras sedan borta utan att de jämförs med de andra 
produkterna. Detta görs för att ett varumärke bara kan generera ett värde, om merintäkten 
överstiger merkostnaden.149 
 
Det sista momentet är att man gör en kalkylering av den ekonomiska mellanskillnad som va-
rumärket kan anses generera.150 För att göra en bedömning av hur stor del av merkasseflödet 
som skapas av själva varumärket, måste man komma underfund med hur genomsnittskonsu-
menten agerar, eftersom det större kassaflödet också kan alstras av andra faktorer som design, 
funktionella egenskaper och skickligheten hos försäljningspersonalen. Det är agerandet hos 
konsumenten som är orsaken till att företaget kan sätta ett högre pris på produkten. När man 
insett vilka faktorer som avgör det typiska köpebeslutet, kan man bedöma vilken andel av 
merkasseflödet som genererats av själva varumärket. Allmänt anser Treffner och Gajland att 
varumärket alstrar ungefär 3/4 av merkasseflödet. När man har kalkylerat detta merkassflöde, 
som kan hänföras till varumärket, ska det nuvärdesberäknas med det hänsyn till ett lämpligt 
avkastningskrav.151 
 

                                                 
143 Brockington R  (1996), s. 179. 
144 Treffner J, et al. (2001), s. 35. 
145 Seetharam A, et al.  (2000), s. 249. 
146 Tollington T (1999), s. 204 – 217.  
147 Treffner J, et al. (2001), s. 116. 
148 Treffner J, et al. (2001), s. 116. 
149 Treffner J, et al. (2001), s. 117. 
150 Treffner J, et al. (2001), s. 118. 
151 Treffner J, et al. (2001), s. 116. 
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Tollington anser att problemet med denna metod är att det finns en subjektivitet när det gäller 
att bestämma kassaflödet från produkten och att sätta en lämplig diskonteringsränta. Ett annat 
problem är också att den bara fokuserar på priset och ignorerar andra faktorer som kan vara 
avgörande, såsom att kostnadsstrukturen och att volymen kan vara annorlunda för olika före-
tag. En annan svaghet är att det sällan finns varumärkeslösa produkter, som är möjliga att 
jämföra med.152 Seetharaman m.fl. hävdar dock motsatsen, då de anser att de flesta företag 
ofta säljer produkter utan betydande varumärken, vilket skulle göra ovanstående jämförelse 
möjlig.153 
 
Volympremie 
Treffner och Gajland definierar volympremien som att en produkt av ett visst specifikt varu-
märke säljs i en högre volym, utöver vad som är normalt för andra produkter i samma katego-
ri. Det överstigande kassaflöde som kan hänföras till denna volym, betecknar man som en 
volympremie. Vad man uppskattar normalvolymen till beror på olika faktorer såsom hur före-
taget avgränsar marknaden och hus stark konkurrensen är på denna.154  
 
Vid kalkyleringen av volympremien, är det av vikt att beräkna vilken marknadsandel företaget 
har. Det är då också centralt att klargöra vad som är marknaden och den andel av marknaden 
som kan räknas bort från denna, såsom nischprodukter.155 Förutsättningen för själva kalkyle-
ringen av volympremien, är att om alla varor i samma produktkategori vore utan varumärken, 
skulle alla tillverkare ha samma marknadsandel. All kvantitet därutöver kan man då säga re-
presenterar volympremien.156  
 
Stora försäljningsvolymer kan också härröra från andra faktorer som kan påverka. Ett exem-
pel är distributionsnät som framkommit på grund av tidigare och existerande konkurrensbe-
gränsningar. Dessa ska inte tillgodoräknas varumärket. Om distributionsnätet vuxit fram ge-
nom att företaget har gjort upprepade förstärkningar av varumärket, kan den större volymen 
dock tillföras varumärket.157 
 
Ett bra sätt att kalkylera fram en volympremie, är att sätta sig in i hur dagens marknadsstruk-
tur har uppstått. När man kalkylerat fram mervolymen till ett värde, ska man betänka vilken 
marginal man vill sätta på varumärket. Man använder sig av den marginal, som är vanligast i 
branschen. Detta motiverar Treffner och Gajland med man ska motverka att andra företags-
specifika faktorer räknas med, däribland ineffektiva produktions- och organisationsproces-
ser.158 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
152 Tollington T (1999), s. 204 – 217.  
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3.10.4 Existerande hot 
 
De hot som finns mot varumärke, kännetecken och företagsidentitet kan delas in i två huvud-
grupper, interna hot och externa. 
 
Interna hot 
Interna hot är de hot som inte kräver någon extern medverkan och orsakas av de anställda 
eller av företaget själva. Det handlar ofta om bristande kvalitet på de produkter eller tjänster 
som företaget levererar. Detta behöver inte betyda att själva produkterna inte håller den kvali-
tet eller har de egenskaper som utlovats, utan kan också vara att till exempel kundtjänsten har 
långa väntetider.159  
 
Externa hot 
Externa hot är de hot som kommer ifrån konkurrenterna. Det allvarligaste hotet är den re-
nommésnyltning, där att man försöker att nästan exakt efterlikna utformningen av en produkt 
inom samma område, så kallat varumärkesintrång. Genom att se till att särskiljningsförmågan 
är liten kan det hota varumärken. Detta eftersom prestandan kan skilja sig avsevärt och då 
riskerar den som utsätts för denna snyltning att det egna renomméet kan bli förstört.160 
 
Andra hot mot varumärket 
Det finns också hot som kommer från konsumenter och som kallas degenerering. Det innebär 
att varumärket i folkmun blir termen på produkten och inte varumärket, oavsett vem som till-
verkar den.161 Exempel på ursprungliga varumärken som har blivit det generiska namnet på 
produkten är mack, grammofon och termos.162 Det kan också uppstå en social gemenskap 
kring produkten, som tillverkaren inte hade som syfte att nå som målgrupp och det kan både 
vara en tillgång och hot för producenten. Hotbilden är dock övervägande.163 
 

3.11 Sammanfattning av teoretisk referensram och grunden till vår förförs-
tåelse 

 
Tillgångar 
På balansräkningen samlas tillgångar, eget kapital och skulder. De kriterier som ställs på till-
gångar för att de ska aktiveras på balansräkningen är följande, kontroll, förväntas, ekonomiska 
fördelar och inträffade händelser. De ställs också ytterliggare krav på tillförlitlighet, mätbarhet 
och relevans. Tillgångar delas in i två kategorier, materiella och immateriella. Karaktäristiskt 
för materiella tillgångar är att de har fysisk form.  Karaktäristiskt för immateriella tillgångar är 
att de inte har fysisk form. Vid förvärv ska de normalt redovisas till anskaffningsvärdet. In-
ternt upparbetade varumärken ska ej aktiveras på balansräkningen. Med anledning av detta 
har framkommit kritik mot allt för strikta tillgångskriterier. Den kan sammanfattas i att dagens 
tillgångskriterier leder till att en rättvisande bild inte förmedlas av redovisningsinformationen.  
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Rättvisande bild 
Begreppet innebär att redovisningsinformationen en rättvisande bild av företagets ekonomiska 
situation. Det finns två olika betydelser av begreppet rättvisande bild. Den ena utgår från kon-
tinental tradition, då uppnås den rättvisande bilden per automatik då lagar och redovisningsre-
kommendationer är uppfyllda. Utifrån ett anglosaxiskt synsätt kan företag frångå gällande 
redovisningsrekommendationer om det är nödvändigt för att en rättvisande bild ska kunna 
uppnås.  
  
Varumärken 
Ett varumärke kan definieras på olika sätt, ibland annat som en symbol för att särskilja ett 
företags produkter från konkurrenterna eller som en serie förväntningar och föreställningar 
som konsumenten har i sitt medvetande.    
 
Varumärkets mervärde 
Mervärdet kan definieras som de positiva relationer och associationer finns mellan konsumen-
terna och varumärket. Det ekonomiska värdet uppstår när detta leder till kundlojalitet. Värdet 
uppstår när kunderna är lojala mot det och gör att företaget kan ta ut en prispremie av produk-
ten. Genom att sända ut rätt budskap, kan företagen påverka konsumenten vid köpbeslutet och 
på det sättet skapa kundlojalitet. genom att mäta kundens behov och sammanbinda detta med 
det budskap som varumärket sänder, kan företagen med hjälp av intervjuer mäta kundlojalite-
ten. 
 
Värdering 
Värdering av immateriella tillgångar beror på vilket syfte man har med värderingen. De ut-
gångspunkter som finns för värderingen är nuvarande användning, marknadsvärdet och likvi-
dationsvärdet. Det finns flera metoder som kan användas vid värdering av varumärken. En typ 
är de kostnadsbaserade metoderna där man antingen beräknar värdet till nedlagda historiska 
kostnader eller beräknar återanskaffningskostnaden av varumärket. Den andra varianten är 
olika Marknadsvärderingar, där värdet antingen uppskattas utifrån en hypotetisk försäljning 
eller utifrån hypotetiska royaltyintäkter. Den tredje utgår från det nuvarande ekonomiska vär-
det av innehavet som bottnar i de merkasseflöden som därmed uppstår vid försäljning av ett 
varumärkes produkter. Den metod som behandlas i denna undersökning är pris- och volym-
premiemetoden. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33 

4 Empirisk undersökning 
 
I detta kapitel presenteras en sammanställning av den empiriska undersökningen som består 
av sex intervjuer, varav en gruppintervju hos DDB Stockholm. Våra frågor är ställda utifrån 
undersökningens syfte och teoretiska referensram. Utifrån den hermeneutiska spiralen har 
vårt mål med intervjuerna varit att skapa en förståelsetillväxt hos oss som forskare. Våra in-
ledande frågor har haft som mål att dels undersöka om respondenterna definierar varumär-
ken på ett liknande sätt. Frågorna angående betydelsen av de immateriella tillgångarna har 
ställts för att undersöka om de har ökat i betydelse. De efterföljande frågorna ställdes för att 
utreda vilka värderingsmetoder som kan vara lämpliga, om internt upparbetade varumärken 
skulle redovisas på balansräkningen. Den sista frågan som ställdes handlade om egenintres-
set hos de yrkesgrupper som vi har undersökt. Den ställdes för att kontrollera reliabiliteten 
hos undersökningen.  

4.1 Presentation av respondenter 
 
Christer Nilsson; Auktoriserad revisor, Hummelkläppen Auktoriserade revisorer 
 
Anders Norman; Head of Brand Strategy and Sales, Ocean observations 
 
Ann Ystén; Varumärkesstrateg, DDB Stockholm 
 
Beatrice Bogsäter; CFO, DDB Stockholm 
 
Jan Treffner; Partner Corporate Finance, Price WaterhouseCoopers AB  
 
Carl-Gustaf Burén; Redovisningsexpert, Svenskt Näringsliv 
 
Dennis Svensson; Auktoriserad revisor, Price WaterhouseCoopers AB,  
VD Redovisningsrådet 
 

4.2 Sammanställning av undersökningens resultat 

4.2.1 Varumärken 
 
En av undersökningens centrala variabler är begreppet varumärke. Det är viktigt att ha en de-
finition av detta begrepp klart för sig, om man ska aktivera den som en tillgång. Alla våra 
intervjuer har därför inletts med att låta respondenterna redogöra för vad de anser utgöra va-
rumärken. Frågorna har ställt för att klargöra om huruvida respondenterna definierade varu-
märken på olika sätt.  
 
Hur definierar du begreppet varumärke?  
 
Enligt Anders Norman är varumärken alla immateriella värden som företagen ”sitter på”. Han 
motiverade detta med att det är varumärkena som bär relationerna till konsumenten. De styr 
konsumenternas uppfattning och konsumtionsbehov inom alla branscher men främst med av-
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seende på rena konsumentprodukter. Vid handel med råvaror, exempelvis med koppar är va-
rumärket naturligtvis mindre viktigt.  
 
Sett utifrån en produktnivå enligt Beatrice Bogsäter och Ann Ystén, är varumärket den del av 
värdet som ett företag laddat produkten med och som inte har med själva produktionskostna-
den att göra. Ystén ansåg att det är viktigt att alla berörda yrkesgrupper definierar varumärket 
på samma sätt. Bogsäter uppgav att det finns meningsskiljaktigheter mellan konservativa re-
dovisningstekniker och de som arbetar med varumärkesstrategier. Varumärkesstrategerna ser 
värdet i varumärket, medan redovisningstekniker visserligen gör det, men de är oförmögna att 
bedöma det. Hon ställde sig frågande till om man ska aktivera investeringar i varumärket. För 
att varumärken ska redovisas på balansräkningen måste samma tänkande finnas hos dem som 
skriver redovisningsrekommendationerna som hos varumärkesstrateger, enligt dem. 
 
Christer Nilsson definierade varumärken som logotyper, formen på förpackningar med mera. I 
denna definition inkluderade han inte konsumenternas uppfattningar om företagets värdering-
ar. Enligt Carl-Gustaf Burén, är den ena delen av varumärken deras logotyper, förpacknings-
utseenden och ljudslingor med mera i snäv bemärkelse. Den andra delen är de värden och 
uppfattningar som är förknippade med respektive varumärke hos konsumenterna. Han anser 
att det är skillnad på att ha ett välkänt varumärke och att varumärket är igenkänt på ett positivt 
sätt. Det är där som värdediskussionen kommer in, enligt honom. 
 
Jan Treffner definierade varumärket som det upplevda budskap som påverkar en köpare av en 
vara eller tjänst. Detta på ett sätt vilket inte är logiskt motiverat. Det som PRV beskriver som 
ordmärken, ljudmärken etc. definierade Treffner som kännetecken. Revisorer och i vissa fall 
även jurister har ibland svårt att skilja på kännetecken och varumärken. Ibland förekommer 
det enligt honom att varumärken och företagsidentitet blandas ihop enligt honom. Dennis 
Svensson utgick från gällande redovisningsrekommendationer när han definierade varumär-
ken. 
 
Vilka grundläggande byggstenar består ett varumärke av? 
 
Norman svarade att varumärket i sig manifesteras väldigt mycket genom design. Designen av 
själva logotypen och namnet är mycket viktigare än vad man kan tro. Produkt och förpack-
ningsdesign är viktiga delar. Tillsammans med hur företaget kommunicerar mot konsumen-
terna på marknaden är detta de externa delarna av varumärket. Utöver det består varumärket 
av interna processer, exempelvis hur företaget tar hand om sin personal och hur det bygger 
upp sin kundtjänst. För exempelvis ett försäkringsbolag kan kundtjänsten vara mycket vikti-
gare än den reklam som används. Då en försäkringskund får ett dåligt bemötande så faller 
hela relationen till företagets varumärke, enligt honom. 
 
Bogsäter och Ystén ansåg att varumärkets värde består av identitet, värderingar och den käns-
la det ger en konsument. Värdet hos varumärket uppstår så fort företaget har skapat en bild av 
det i konsumentens hjärna. En del kan beskrivas som vad varumärket har för budskap till kon-
sumenten. En annan del är vad varumärket signalerar till andra personer som ser att konsu-
menten har en produkt av ett visst märke vilket är den extroverta delen av ett varumärke. 
Svenson hänvisade till gällande redovisningsrekommendationer. 
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I vad består ett varumärkes styrka och värde?  
 
Bogsäter och Ystén beskrev detta som en styrkeposition, exempelvis har Yes en väldigt vär-
defull styrkeposition som innebär att det uppfattas som drygt av en stor andel av konsumen-
terna. Treffner svarade att desto mer unikt budskapet uppfattas av konsumenten, desto mer det 
motsvarar konsumentens behov, desto starkare är varumärket. För marknadsförare innebär det 
att ett varumärke har en stark position vilket gör att det uppfattas som unikt av konsumenten.  
 
Burén ansåg att värdet består i att det underlättar för konsumenten vid köpbeslut eftersom 
köpprocessen påbörjas tidigare. Om en konsument vet att varor med ett visst varumärke lever 
upp till sina krav på kvalitet så spar konsumenten tid och slipper göra den tekniska jämförel-
sen av produkterna själv. Rent samhällsekonomiskt kan man se vinster i användandet av va-
rumärken utifrån det synsättet. Styrkan ligger ytters i den bakomliggande varan eller tjänsten 
men också i att varumärket är lättkommunicerat. Svenson hänvisade till gällande redovis-
ningsrekommendationer. 
 

4.2.2 Materiella och immateriella tillgångar 
 
Med anledning av att materiella och immateriella tillgångar betraktas olika utifrån ett redovis-
ningsperspektiv, har vi ställt frågor gällande dessa. Syftet har varit att undersöka om det finns 
en skillnad mellan redovisningskunniga respondenter och de som arbetar med marknadsföring 
och varumärken. Vi har även ställt frågor angående händelseutvecklingen i frågan om imma-
teriella tillgångar och varumärken har ökat i betydelse för företagen.  
 
Vad är den största skillnaden anser du mellan materiella tillgångar och immateriella 
tillgångar, om du anser att det är någon principiell sådan skillnad? 
 
Norman ansåg att det inte finns någon skillnad, i slutändan är det möjligt att beräkna värden 
hos båda typerna av tillgångar. Enligt honom är det alltid lättare för ett företag att sälja mer 
till en konsument som redan är dess kund. Med anledning av detta bör det vara möjligt att 
omsättningsmässigt beräkna värdet av befintliga relationer till konsumenter. Det bör också 
vara möjligt att sätta upp matriser för hur konsumenter fattar köpbeslut i respektive produkt-
kategori. De fattar köpbeslut på olika sätt beroende på produktkategori. När det gäller kon-
tantkort till mobiltelefoner exempelvis, fattar konsumenterna köpbeslut i hög grad baserat på 
pris. När det gäller andra kategorier exempelvis musikspelare har varumärket större betydelse, 
enligt Norman.  
 
Bogsäter ansåg att ur ett redovisningsmässigt perspektiv finns det skillnader. I fråga om va-
rumärken rör det sig om stora belopp vilket gör dem svåra att värdera. I en större koncern kan 
det vara svårt att avgöra vilket företag det är som äger varumärket enligt henne. Att ta in ett 
varumärke i en balansräkning är betydligt mindre problematiskt om beloppet det redovisas till 
utgår från ett företagsköp. Ystén menade att vid inköp av en materiell tillgång, som till exem-
pel ett bord, så består en del av priset av produktionskostnaden medan resten består i varu-
märket, Enligt Bogsäter är dock skillnaden den, att det är inte företaget som har köpt in bor-
det, som har gjort värderingen. 
 
Enligt Treffner består skillnaden redovisningsmässigt i att de materiella tillgångar kan företa-
get visa vad det har betalat för, till skillnad från många immateriella tillgångar. Dessutom är 
det mycket svårare att hänföra betalningsströmmarna till specifika immateriella tillgångar. 
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När det gäller varumärken är det visserligen möjligt att redovisa vad företaget har för mark-
nadsföringskostnader, men det är ändå inte ett tillfredställande sätt att redovisa varumärken. 
Detta på grund av att de kan byggas upp på många olika sätt.  
 
Enligt Burén är skillnaden att materiella tillgångar är möjliga att ta på vilket inte är möjligt 
med avseende på immateriella tillgångar. Det finns naturligtvis gränsdragningsproblem bland 
annat med avseende på exempelvis datainvesteringar, anslutningsavgifter vid byggprojekt och 
olika typer av andra åtaganden. Svensson hänvisade till gällande redovisningsrekommenda-
tioner för att skilja mellan immateriella och materiella tillgångar. 
 
Anser du att varumärken och andra immateriella tillgångar har blivit en viktigare till-
gång för företagen än de materiella över senare tid? 
 
Tillfrågas varumärkesexperter och varumärkesstrateger svarar de alltid ja generellt sett enligt 
Norman. Det finns olika skäl till det, ett är att på en mättad marknad kan inte företagen kon-
kurrera med rationella argument. Om det finns ett stort antal liknande produkter att välja på 
för en konsument blir köpbeslutet en varumärkesrelationsfråga. Konsumenten kommer att 
välja den produkt som passar bäst utifrån namn, logotyp, förpackningsdesign och den mark-
nadsföring som konsumenten har sett. På mättade marknader blir relationen till varumärket 
nästan den enda faktorn som konsumenterna baserar sina köpbeslut på. Enligt honom finns 
det dock produktkategorier där detta samband inte gäller exempelvis råvaruhandel och stora 
upphandlingar. Han exemplifierade varumärkenas betydelse med att idag är alla brödrostar 
lika bra, kostar ungefär lika mycket att producera och tillverkas i Asien. Ofta är det ett och 
samma företag som äger flera olika varumärken men de nischar sina varumärken mot olika 
målgrupper. Han exemplifierade Electrolux som också äger Zanussi, Westinghouse, Volta, 
Frigidare, Electro-Helios, Husqvarna m.fl. 
 
Både Bogsäter och Ystén trodde att utvecklingen kommer att fortsätta i samma riktning som 
idag. På en konkurrensutsatt marknad existerar inte företag som aktörer idag om de inte har 
ett varumärke. Idag finns också ett starkare skydd för varumärken än tidigare. De tog som 
exempel att det finns 40 bilmärken i Sverige idag men, det är endast 15 företag i världen som 
producerar bilar. Dagens konsumenter har dessutom vuxit upp med en mer utpräglad medie-
marknad än tidigare. Det finns också en mycket större tillgång på information för konsumen-
terna, exempelvis via Internet.  
 
Nilsson uppgav att det har blivit en större fokus på immateriella tillgångar än tidigare. Treff-
ner ansåg att det är uppenbart att immateriella tillgångar och däribland varumärken har blivit 
allt viktigare för företagen. Utvecklingen kommer att fortsätta i samma riktning enligt honom. 
Även Burén uppgav att utvecklingen går åt det hållet. 
 
Svensson uppgav att olika ledamöter av Redovisningsrådet kan ha olika åsikter gällande den-
na fråga men hans personliga uppfattning är att immateriella tillgångar har blivit viktigare 
under senare tid. Han underströk att detta inte innebär att han anser att varumärken ska redo-
visas som en tillgång. 
 
 
 
 
 



 37 

4.2.3 Ekonomiska fördelar 
 
Ett av de grundläggande kriterierna för att en tillgång skall kunna redovisas på balansräkning-
en är att den ska generera ekonomiska fördelar. Vi har därför ställt frågor till respondenterna 
för att undersöka de ekonomiska fördelarna av innehavet av varumärken. 
  
Kan bedöma de framtida ekonomiska fördelarna eller värdena av en marknadsförings-
kampanj?  
 
Det går alltid att sätta försäljningsmål med kampanjen och därmed uppskatta försäljningsök-
ningen. Ibland måste man dock genomföra attitydskapande och imagehöjande marknadsföring 
som inte ger mätbara ekonomiska fördelar omedelbart, svarade Norman. 
 
Det är inte någons större skillnad på en marknadsföringskampanj jämfört med en investering 
som görs monetärt och rent materiellt enligt Bogsäter och Ystén. Man kan räkna likna mycket 
på hur mycket marknadsföringen har kostat. Det går att kalkylera hur mycket försäljningen 
kommer att öka av en viss marknadsföringskampanj. Det finns företag som gör det idag, men 
de metoder som de använder kan inte studenter ta del av. Metoderna bygger på erfarenhet 
uppgav både Bogsäter och Ystén. 
 
Treffner ansåg att detta är möjligt rent generellt, han ser fördelarna som skillnaden i värdet av 
varumärket före och efter en kampanj. Det är dock svårt att beräkna värdet av en enskild 
kampanj, om de inte är över en längre period, exempelvis över ett år. Då är det lättare att vär-
dera de ekonomiska fördelarna uppgav Treffner. Burén uppgav också att detta är möjligt. 
Svensson ställde sig frågande till om det är möjligt till att göra en tillförlitlig bedömning av 
marknadsföringskampanjer. Detta är också beroende på vilken typ av bransch det är fråga om, 
enligt honom. 
 
När man genomför en marknadsföringskampanj, kan man från början göra en bedöm-
ning om hur det kommer att påverka kundlojaliteten i längden, som sedan resulterar i 
ökad försäljning? 
 
Norman ansåg att det inte är möjligt att i förväg veta hur stor genomslagskraften blir av en 
marknadsföringskampanj, det är bara möjligt att göra i efterhand. För en enskild kampanj är 
det inte möjligt att bedöma detta, enligt Treffner. För ett ungt företag kan en enskild kampanj 
ha en väldigt stor marginaleffekt. För stora varumärken kan det vara svårare att bedöma effek-
terna av kortare kampanjer. Generellt kan det vara möjligt över en längre tidsperiod, rimligt-
vis ett år. Burén uppgav att det är svårt för honom att svara på den frågan då han inte specifikt 
har arbetat med varumärken. 
 

4.2.4 Kontroll av varumärken 
 
Ett annat grundläggande krav hos en tillgång för att den skall redovisas är att företaget har 
tillräcklig kontroll den. Vi har därför ställt frågor för att utröna vilka krav på kontroll som bör 
ställas på tillgångar som varumärken. 
 
Det finns lagar som skyddar ett varumärke. Men om man inte har de ekonomiska förut-
sättningarna för att driva en process, blir inte då varumärket i praktiken värdelöst?  
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Norman svarade att om ett företag inte har ett gott skydd skulle naturligtvis dess varumärke 
vara värdelöst. Den som har mest marknadsföringsmuskler skulle då kunna ta över varumär-
ket. Enligt Bogsäter och Ystén är påståendet inte självklart. 
 
Vad ska det ställas för krav på kontroll av internt upparbetade varumärken för att de 
ska redovisas på balansräkningen, är de möjliga att uppnå? 
 
Nilsson uppgav att om inte ett företag har juridisk kontroll över sitt varumärke, så har det inte 
uppfyllt kontrollkriteriet. Treffner uppgav att kraven är möjliga att uppnå om företagen äger 
varumärket eller med andra ord varumärkets kännetecken. Företaget som äger kännetecknet är 
det företag som bestämmer vilket budskap som ska kopplas till varumärket. Ibland räcket det 
med att kännetecknet är upparbetat för att det ska kunna skyddas. Han exemplifierade detta 
med Hästens sängar. Företaget fick skydd av rutmönstret på sängar men inte några andra va-
ror. Idag är dock detta registrerat. Naturligtvis förbättras skyddet av kännetecknet vid registre-
ring, jämfört med att det endast är upparbetat.  
 
Enligt Burén är den juridiska kontrollen grundläggande för att ett företag ska kontrollera rät-
ten till sitt varumärke. Svensson ansåg att ett grundläggande krav på denna typ att tillgångar 
är juridisk kontroll. 
 

4.2.5 Hot mot varumärken 
 
Det finns en mängd hot mot varumärken som kan påverka värdet och därmed tillförlitligheten 
hos dem. Det påverkar därmed möjligheterna för att redovisa dem på företagens balansräk-
ningar. Frågorna ställdes med syftet att undersöka om det finns en överensstämmelse mellan 
respondenternas angivna svar samt att öka vår förståelse för hoten. Med hänsyn till svaren kan 
vi som undersökare bättre bedöma möjligheterna till aktivering av internt upparbetade varu-
märken. 
 
Vilka hot existerar mot varumärken rent generellt?  
 
Det största hotet mot varumärken är att företagen gör misstag, de flesta handlar om marknads-
förings och PR-misstag enligt Norman. Vissa företag förstår inte hur de ska skydda sitt varu-
märke. Norman tog Nike som exempel där konsumenterna under en tidsperiod hade möjlighet 
att brodera sina egna texter på sina skor. En kund fick inte ha ett ord inbroderat som insinue-
rade barnarbete. Företagets kundtjänst ville inte svara varför de vägrade honom den möjlighe-
ten. På mycket kort tid spred sig denna e-postkonversation till allmänheten via Internet. Den-
na typ av hot är oerhört farliga för varumärken. Händer något liknande för ett litet varumärke 
blir det utraderat enligt honom. Även stora varumärken förlorar stora belopp på liknande typer 
av händelser. Ett ytterligare hot är att företaget tappar sin position och blir utkonkurrerat. Men 
det betecknar han mer som ett hot mot ett företags affärsplan än ett hot mot ett varumärke. 
  
Det största hotet mot ett varumärke är att det inte lever upp till sitt budskap, vilket är ett in-
ternt problem för företaget enligt Treffner. Det behöver inte nödvändigtvis innebära att det är 
några egentliga kvalitetsproblem på produkterna. Det kan ibland räcka med att varumärkets 
produkter inte lever upp till förväntningarna hos konsumenterna. Ett externt hot är att något 
annat företag förmedlar ett liknande budskap med sitt varumärke, vilket ett företag inte kan 
skydda sig emot. Ett annat exempel på ett externt hot var då BMW började förknippas med 
narkotikahandlare i USA. Ett ytterligare exempel på hot var enligt Treffner att idag kan regel-
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verken i vissa länder tvinga läkare att skriva ut generiska och därmed billigare läkemedel. På 
så sätt hindras konsumenterna att välja läkemedel själva, vilket i viss mån påverkas av vilket 
varumärke konsumenten har starkast lojalitet mot. Det hotet kan betecknas som hot från ny 
lagstiftning.     
 
Burén uppgav att varumärkets värde är volatilt. Det kan väldigt snabbt inträffa händelser som 
gör att ett varumärkes värde påverkas. Han nämnde Arla i mellanöstern som exempel. En an-
nan risk finns att produkter inte lever upp till det löfte som varumärket står för vilket handlar 
om tilltro. Utöver det finns det risker i att produkten är förknippad med bland annat ohälsa, till 
exempel hamburgare trots att det inte är något som varumärket står för. Svensson uppgav att 
skandaler, däribland ersättningar till ledande befattningshavare som en typ av hot mot varu-
märken. Konkurrenssituationen är ett annat hot som han nämnde. 
 

4.2.6 Rättvisande bild 
 
Eftersom rättvisande bild är ett centralt begrepp för redovisningsutvecklingen och denna un-
dersöknings problemformulering, har frågor ställts för att undersöka om redovisningsinforma-
tionen uppfyller kraven på rättvisande bild idag.  
 
Uppfyller redovisningsinformationen kravet på rättvisande bild idag med avseende på 
internt upparbetade varumärken?  
 
Nilsson uppgav att detta krav på redovisningen är uppfyllt utan att varumärken redovisas på 
balansräkningen. Treffner uppgav att man kan ifrågasätta om den rättvisande bilden är upp-
fylld med tanke på att många immateriella tillgångar idag inte redovisas på balansräkningen. 
Med hänsyn till ÅRL framgår det att ”allt som är väsentligt för bedömning av bolagets resul-
tat och ställning skall framgå”. Om företagen endast redovisar vad som idag bara är en bråk-
del av de värdeskapande tillgångar som finns, är det svårt att försvara att kravet på att den 
rättvisande bilden är uppfylld. Det är historiskt sett endast vid enstaka fall som varumärken 
har tenderat att ha värden som varierat väldigt snabbt. Orsakerna har då ofta varit felaktiga 
beslut från företagsledningarnas sida. Risken att ett varumärke tappar i värde är lika stor som 
för vilken maskin som helst om företaget beslutar sig för att inte underhålla dem. Starka va-
rumärken repar sig väldigt snabbt, enligt honom.  
 
Burén ansåg att svaret på frågan beror på vad som avses med rättvisande bild. Den rättvisande 
bilden utgår från det individuella företaget. Han uppgav att detta är kopplat till diskussionen 
om vad balansräkningen skall ha för roll. Svensson uppgav att idag är kravet på rättvisande 
bild uppfyllt med avseende på internt upparbetade varumärken. 
 
Är de traditionella kraven som ställs på tillgångar rimliga ifråga om huruvida internt 
upparbetade varumärken skall redovisas på balansräkningen som tillgångar? 
 
Treffner uppgav att det är möjligt att beräkna varumärken på ett tillräckligt tillförlitligt sätt för 
att de ska kunna redovisas på balansräkningen och därmed uppnå kravet på en rättvisande 
bild. Enligt honom blir inte värderingen helt exakt men det gäller för alla värderingar.  
  
Enligt Burén är den frågan svår att svara på eftersom det beror på vad som ska uppnås med 
balansräkningen. Ska balansräkningen motsvara företagets aktuella värde eller ska den vara 
transaktionsutredande. Han drog paralleller till då en extern expert skall värdera en fastighet 
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och då en expert värderar varumärken. Enligt honom finns det ingen avgörande skillnad. Möj-
ligtvis kan det vara större osäkerhet i en värdering av varumärken dvs. att värderingarna inte 
skulle medföra samma precision. För att det skulle tillförlitligt måste den typen av värderingar 
göras konsekvent och på samma sätt varje år då det blir fråga om omvärderingar enligt Burén.  
 
Svensson uppgav att de är rimliga, men att idag går redovisningsutvecklingen mot att redovisa 
allt fler tillgångar till verkligt värde. Diskussionen idag handlar bland annat om var tonvikten 
skall ligga, hos tillförlitlighet eller relevans. 
 
Anser ni att ett varumärke borde ingå i balansräkningen i årsredovisningen?  
 
Norman ansåg att varumärken bör redovisas på balansräkningen och att det borde vara en 
huvudfaktor vid värderingar av företag. Detta vid exempelvis sammangåenden och uppköp 
eller andra liknande situationer. I mindre bolag som inte befinner i en ovanstående situation är 
naturligtvis frågan mindre viktig, enligt honom. 
 
Bogsäter var tveksam, en eventuell rekommendation gällande varumärken kommer att bli 
väldigt detaljstyrd enligt henne. Det finns svårigheter med att göra värderingar och de skulle 
bli föremål för väldigt subjektiva bedömningar. Ystén ansåg att varumärken bör redovisas på 
balansräkningen, men att det kan vara svårt att få ett helt korrekt värde. Det är dock bättre 
redovisa varumärken ändå. Detta eftersom om varumärken utlämnas så redovisas inte ett be-
tydande värde överhuvudtaget hos företagen. Bogsäter ansåg att det är mycket svårt att avgöra 
vilka kostnader företag har för ett varumärke som ska aktiveras och vad som ska anses utgöra 
normalt underhåll.  
 
Nilsson ansåg inte att internt upparbetade varumärken ska redovisas på balansräkningen med 
anledning av att de har svårt att uppfylla kravet på inträffade händelser. Kravet på en rätt-
visande bild är ändå uppfyllt. Om varumärken redovisas på balansräkningen leder det endast 
till en större balansomslutning, men den saknar värde enligt honom. 
 
Treffner ansåg att varumärken bör redovisas på balansräkningen. Burén hade inte någon be-
stämd uppfattning om huruvida varumärken ska redovisas på balansräkningen, även om va-
rumärken vissa fall har betydande värden. Svensson ansåg inte att internt upparbetade varu-
märken ska redovisas på balansräkningen.  
 

4.2.7 Utvidgning av varumärken 
 
För att utröna om varumärken bör redovisas utifrån deras nuvarande användning eller inte, 
ställdes frågor till respondenterna om möjligheterna och hoten med att utvidga varumärken. 
 
Vilka möjligheter och hot innebär det att utvidga ett varumärke och hur gör man en 
bedömning av riskerna med detta? 
 
Norman svarade att detta debatteras mycket. Om ett varumärke är framgångsrikt inom en ka-
tegori är det relativt enkelt att lansera andra produkter inom samma kategori med samma va-
rumärke. Riskerna ökar rent generellt då företaget ska utvidga varumärken utanför sina re-
spektive kategorier, även om det finns undantag. Ett exempel på undantag är Apples lansering 
av Ipod som har ökat försäljningen av Apple-datorer. Ferrari är däremot ett exempel där Nor-
man anser att företaget har begått ett misstag, då de har licensierat sitt varumärke till en låg-
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pristillverkare av bärbara datorer. Utifrån en annan synvinkel möjliggör licensiering generellt 
sett att det är möjligt att beräkna ett varumärkes konkreta värde enligt honom.  
 
Enligt Bogsäter och Ystén vill många företag bygga paraplyvarumärken på grund av kostna-
derna av att bygga varumärken. De återgick till sitt diskmedels exempel och uppgav att det 
innebär en risk om företaget lanserar en produkt vilket inte är dryg. Så länge företag lanserar 
produkter som bekräftar sina varumärkens position, innebär det normalt inte några risker. 
Riskerna blir större då nya produkter inte bekräftar en nuvarande position.  
 
Enligt Treffner finns det två sätt att utvidga varumärket, horisontellt och vertikalt eller mer-
chandise. Merchandising innebär att företaget säljer helt andra produkter som inte har med 
huvudprodukten att göra. Risken är då att tillverkarna av merchandiseprodukterna inte upp-
rätthåller samma kvalitet, vilket kan skada varumärket. Vertikal integration innebär att ett 
företag tillverkar olika varor som har gemensamt i att de kräver samma typ av kunskap för att 
produceras. Ett exempel enligt honom är ett företag som både tillverkar motorcyklar och bilar. 
Den horisontella integrationen har innebörden att företaget säljer olika typer av produkter med 
samma varumärke. Det kan exemplifieras i att Marlboro både tillverkar kläder och cigaretter. 
Riskerna med den vertikala integrationen är att företaget ger sig in på kundsegment som gör 
att varumärket förknippas med något som inte är önskvärt för den ursprungliga produkten. 
Detta behöver dock inte alltid vara ett misstag eftersom företaget kan i vissa fall tjäna mer i 
det nya kundsegmentet svarade Treffner.  
 
Burén svarade att det finns risker med att om företaget utvidgar varumärket till flera produk-
ter, vilket kan leda till att varumärket inte har ”täckning” i alla avseenden. En annan risk är 
om varumärket används på andra marknader där det inte har samma självklara betydelse.  
 
Vad krävs för att man skall göra bedömningen att varumärket är förbrukat?  
 
Enligt Norman kan små företag till skillnad från stora, om de blir utsatta för redan nämnda 
hot, leda till att de blir utraderade eftersom de saknar de finansiella möjligheterna att hantera 
dem. Varumärket måste ha tappat alla relationer till sina tidigare konsumenter, då är förtroen-
det är förbrukat.  
 
Enligt Ystén och Bogsäter är det svårt att bedöma när varumärken är förbrukade. När det gäll-
er mycket starka varumärken som Apple är det mycket svårt att skada varumärket så mycket 
att de inte går att reparera. Det finns varumärken som är vilande och som tros sakna värde 
men de går ibland att relansera. De tog som exempel Festis, där varumärket var starkare än 
den bakomliggande produkten. Detta berodde på att konsumenterna fortfarande hade varu-
märkeskännedom. För att ett varumärke ska kunna anses vara förbrukat så är en förutsättning 
att det inte har en position i konsumenternas medvetanden. 
 
Jan Treffner definierade förbrukade varumärken med följande citat ”Det skapar inga pengar 
längre” dvs. inget extra kassaflöde kan härledas till varumärket. Anledningen till att företag 
använder gamla kännetecken är att de slipper investera lika mycket i varumärken för att få det 
förknippat med ett visst budskap. Detta förutsätter att företaget förmedlar samma budskap 
som det gamla kännetecknet.  
 
Enligt Burén är ett varumärke förbrukat exempelvis då det är bortglömt. Varumärket kostar då 
lika mycket att bygga upp som ett nytt, vilket kan man beräknas med hjälp av en marknadsfö-
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ringskalkyl enligt honom. Enligt Svensson är det en relativt enkel bedömning som krävs. Va-
rumärket är förbrukat då det inte längre finns en marknad för dess produkter.  
 

4.2.8 Mervärdet hos varumärken 
 
Att varumärken har ett mervärde är något som de flesta forskare nämnda i denna undersök-
ning är överens om. Vi ställde följande frågor till respondenterna för att undersöka om det 
rådde en samstämmighet även hos dem.  
 
Vad är det som skapar som skapar mervärdet i ett varumärke? 
 
Mervärdet består i det merkassaflöde som är hänförligt till varumärket enligt Treffner. Med 
merkassaflöde syftade han på det kassaflöde som beror på att konsumenten betalar mer för en 
produkt eller köper ett större antal av dem med ett visst varumärke. Han hänvisar till den bok 
som han har skrivit och finns omnämnd i denna undersöknings teoretiska referensram.  
 
Enligt Burén består mervärdet dels i att det är billigare för varumärkesinnehavaren att distri-
buera sina produkter. Om man ser ur ett konsumentbaserat perspektiv så är konsumenten be-
redd att betala mer för en produkt med ett väl inarbetat varumärke. Svensson uppgav att mer-
värdet består i det ökade kassaflöde som kan härledas ur varumärket 
 
Hur skapar man kundlojalitet gentemot ett varumärke?  
 
Enligt Norman försökte många företag tidigare stänga in sina kunder så fort de hade skrivit på 
ett kontrakt eller köpt en vara och därmed bygga barriärer. Idag accepterar inte konsumenter-
na detta. Den kalkylerade lojaliteten har alltså kraftigt minskat. Den affektiva lojaliteten har 
blivit allt viktigare och företagen måste ha ett slagkraftigt varumärkeslöfte och allra helst 
överträffa konsumenternas förväntningar. Det är möjligt att mäta kundlojalitet genom åter-
köpsfrekvensen (retention). 
 
Enligt Bogsäter och Ystén måste företag arbeta i slags trappa. Först måste företaget få konsu-
menten att pröva produkten, för att sedan få kunden att köpa produkten igen. Först därefter 
kanske företaget kan få konsumenten att bli en ambassadör för varumärket. Produktupplevel-
sen är viktig, produkten måste leverera. Det finns skillnad mellan kalkylerad lojalitet som 
innebär att man låser in konsumenten. Den affektiva lojaliteten kan beskrivas som att den be-
ror på mer emotionella faktorer. Redovisningsmässigt går det att räkna bort den kalkylerade 
lojaliteten från den totala lojaliteten som konsumenten har. Kvar återstår den affektiva lojali-
teten. De ansåg dock att den är mycket svår att beräkna. Kalkylerade lojaliteter är riskfyllda 
eftersom de kan försvinna när inlåsningseffekterna upphör enligt dem. 
 
Enligt Treffner skapar företagen lojalitet genom att ge deras varumärke ett budskap som sva-
rar mot konsumentens behov. Budskapet bör vara unikt annars blir lojaliteten svagare. Få fö-
retag börjar med att använda sig av kalkylerad lojalitet vid en lansering av ett varumärke. Of-
tast är det etablerade varumärken och företag som gör det för att stärka sin marknadsandel. 
Kalkylerad lojalitet var tidigare mer vanligt gällande konsumentprodukter. Enligt Burén ska-
par företagen kundlojalitet genom att det finns en överensstämmelse mellan dess varumärkes 
utfästelse och vad som faktiskt levererats, i form av de faktiska produkterna och tjänsterna. 
Svensson uppgav att det är möjligt att skapa lojalitet till varumärken genom marknadsförings-
insatser.  
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Hur mäter man kundlojalitet? 
 
Enligt Treffner måste kundlojaliteten mätas med kundundersökningar genom intervjuer. För 
att fastställa budskapet måste även presumtiva kunder undersökas. Med hjälp av sådana un-
dersökningar är det möjligt att härleda kassaflöden till varumärken. Det finns olika modeller 
för att göra denna typ av beräkningar. Telekomindustrin använder sig av churn-rate som mäter 
kundomsättningen hos operatörerna. Desto lägre churn-rate desto bättre, måttet kan däremot 
inte härleda kundlojaliteten enbart till varumärket. Kundlojaliteten påverkas också av andra 
faktorer än just varumärket. Beräkningsmodellerna är ofta interna vilket gör att studenter inte 
får tillgång till dem. Svensson uppgav att inom vissa branscher mäts kundlojaliteten men han 
gick inte närmare in på tillvägagångssättet. 
 

4.2.9 Värdering av varumärken  
 
Denna undersökning har behandlat ett antal olika värderingsmetoder av varumärken. För att 
kunna avgöra vilka metoder som kan användbara med avseende på varumärken har vi ställt 
följande frågor till respondenterna. 
 
Pris och volympremie 
Kan man göra en bedömning av hur stor prispremie/volympremie man kan ta ut från 
ett varumärke?  
 
Norman, Bogsäter, Ystén och Treffner angav att det är möjligt att beräkna volym och pris-
premier. Burén kan inte bedöma huruvida det är möjligt då han inte specifikt har arbetat med 
redovisning av varumärken. Enligt Svensson  är detta beroende vilken typ av industri det är 
fråga om, inom vissa är det till viss del möjligt inom andra är det inte möjligt att beräkna pre-
mierna. Han uppgav att det förmodligen är mindre problematiskt att göra en sådan bedömning 
när det gäller enklare konsumentprodukter. Desto mer komplexa produkter det är fråga om 
desto svårare att beräkna pris- och volympremier.  
 
Hur beräknar man ett varumärkes prispremie och volympremie?  
 
Enligt Norman handlar detta om affärsstrategier som manifesteras i varumärkesstrategier. 
Företaget måste hitta en ledig position på marknaden. Han tog som exempel en position som 
lyxbrödrost, för att sälja till konsumenter som vill betala mer för en sådan. Idag tillverkas näs-
tan alla brödrostar i Kina till samma kostnad, rent tillverkningsmässigt skiljer sig produkterna 
väldigt lite. Prisskillnaden kan härledas till stor del till varumärken. Utifrån detta kan man 
beräkna prispremien. Detta görs redan idag enligt honom. 
 
Bogsäter var helt övertygad att det är möjligt att beräkna pris- och volympremier. Hon uppgav 
att företag med stora varumärken gör det redan idag. Hon svarade dock att studenter inte kan 
ta del av dessa beräkningsmodeller.  
 
Prispremien är lättast att beräkna enligt Treffner, man jämför en produkt med ett starkt varu-
märke med en produkt som har ett svagare. Från prisskillnaden dras bort alla andra faktorer 
som motiverar denna, de kan bestå i bättre material och prestanda. Prisskillnaden som återstår 
och som kan betraktas som ”ologisk”, är den prispremie som skapats av varumärket. Detta 
beror på hur komplex produkten ifråga är då det är svårare för konsumenten att fatta rationella 
köpbeslut desto mer komplexa produkter det handlar om. Det blir då viktigare hur konsumen-
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ten upplever kvaliteten vilket gör att varumärket kan spela en större roll. Volympremien be-
räknas på motsvarande sätt men den är normalt sett svårare att beräkna svarade Treffner.  
 
Det kan finnas mycket antaganden som kan påverka tillförlitligheten i bedömningarna av både 
pris- och volympremier enligt Buren. Han angav dock att det är möjligt. Det som krävs är 
beräkningen utgår från en konsekvent och sammanhållen bedömning. Detta är beroende på 
vilka industrier det är fråga om svarade Svensson. 
 
Kostnadsbaserade metoder 
Går det att beräkna hur mycket det skulle kosta att återskapa ett varumärke från grun-
den (återanskaffningskostnaden). Var ligger svårigheten att bedöma detta?  
 
Norman angav att vissa delar av anskaffningskostnaden är möjlig att beräkna. I Sverige kan 
man uppskatta varumärkeskännedomen. Det krävs en mediainvestering, gissningsvis 60-70 
miljoner för att nå 100 procent tillfällig varumärkeskännedom enligt honom. Varumärkeskän-
nedomen är möjlig att beräkna relativt exakt men det är betydligt svårare att beräkna retention 
(relationen). Detta kan bara beräknas på existerande varumärken, vilket dessutom är svårt. 
Med ovanstående modell så kan man härleda hälften av varumärkets anskaffningskostnad. 
Därmed kan det anses vara möjligt att räkna med en schablon och dubbla ovanstående belopp, 
för att beräkna varumärkets värde. Dock har det skapats relativt få stora konsumentvarumär-
ken de senaste 25 åren inom segmentet lättrörliga konsumentvaror. Andra varumärken har 
mycket kortvariga livslängder exempelvis vissa ”hippa” klädmärken utöver de riktigt klassis-
ka svarade Norman. 
 
Anskaffningskostnaden är åtminstone möjlig beräkna utifrån en rimlig kalkyl svarade Bogsä-
ter. Frågan är om det är lämpligt att aktivera den kostnaden. Hon ansåg att en eventuell re-
kommendation gällande varumärken kommer att bli väldigt detaljstyrd. Rent teoretiskt går det 
att beräkna vad det kostar att bygga upp ett varumärke från grunden, menade hon.  
 
Treffner uppgav att det är relativt enkelt att beräkna återanskaffningskostnaden. Reklambyråer 
kan oftast beräkna det. Naturligtvis är detta förenat med en viss osäkerhet. Företag gör fak-
tiskt det idag i vissa fall då de står inför situationen att välja om de ska köpa ett varumärke 
eller ett företag med ett starkt varumärke, eller om de ska skapa ett eget. Oftast kommer de 
fram till att det blir billigare att köpa ett redan existerande varumärke. En av anledningarna är 
dessutom att de köper ut en konkurrent på det sättet. Svensson svarade att det är oerhört svårt 
att bedöma återanskaffningskostnaden, samt att detta är beroende på vilken bransch som av-
ses.  
 
Går det att och beräkna verifiera hur mycket ett varumärke har kostat att skapa för 
företaget (historisk anskaffningskostnad)?  
 
Enligt Norman är de faktiska kostnaderna möjliga att beräkna. Med det avsåg han hur mycket 
företaget har arvoderat designers samt utgifter för marknadsföring. Bogsäter förde samma 
resonemang som med avseende på frågan om återanskaffningskostnaden. Nilsson uppgav att 
det är svårt att uppskatta den historiska anskaffningskostnaden av ett varumärke. 
 
Enligt Treffner är svårigheten är att identifiera exakt vilka kostnader som går att hänföra till 
varumärket. Dessutom återkommer man till problemet att man ackumulerar kostnader hänför-
liga till varumärket på balansräkningen, som i sin tur hela tiden växer. Dessutom förändras 
värdet av olika marknadsföringskostnader över tiden, inte enbart beroende på inflation efter-
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som genomslaget av olika marknadsföringsinsatser förändras över tiden. ”Det blir oerhört 
svårt” svarade han. 
 
Burén svarade både ja och nej på frågan. Detta är kopplat till att man har tillgång till en bra 
kalkylmodell, där det är möjligt att koppla kostnaderna till varumärket. Det kan dessutom vara 
svårt att se vad som ska betraktas som underhåll av varumärket. Har företaget utgifter för va-
rumärket som inte höjer dess värde så ska det inte heller tas upp i balansräkningen. Svensson 
uppgav att det är oerhört svårt att göra en tillförlitlig bedömning av den historiska anskaff-
ningskostnaden. 
 
Marknadsvärdering 
Kan man beräkna vad en oberoende köpare kan vara beredd att betala för ett varu-
märke, (marknadsvärdering)?  
 
Nilsson svarade att han det är mycket svårt att marknadsvärdera ett varumärke innan ett fak-
tiskt köp har skett. Han anser att konsumentförtroendet som ett företag har byggt upp genom 
sitt varumärke är mycket svårt att uppskatta. 
 
Norman svarade att idag finns det inte några lämpliga beräkningsmodeller. Idag går företagen 
på omsättning och vinst. Detta värde multiplicerar de sedan med en faktor, beroende på hur 
intressant varumärket kan anses vara. Det är en intuitiv bedömning. Att mäta varumärkesrela-
tioner är det ingen som har hittat bra modeller för. Enligt Bogsäter och Ystén är det inte möj-
ligt, eftersom det grundar sig på en hypotetisk situation. En marknadsvärdering måste utgå 
från en faktisk försäljning. 
 
Treffner svarade att det är möjligt att marknadsvärdera varumärket, även vid en hypotetisk 
försäljning och om det inte heller finns en aktiv marknad för varumärket. Detta är ofta ett bätt-
re värde att utgå ifrån än att titta på vad som faktiskt betalas för ett varumärke. Detta eftersom 
det faktiska priset bygger på att köparen tror att den kan tillgodogöra sig ett större kassaflöde 
än säljaren på grund av övriga faktorer. Ett exempel på det är då de stora elkraftproducenterna 
köper upp de mindre, inte beroende på att de vill ha tillgång till varumärket, utan att de får 
strategifördelar av att köpa ut en konkurrent. 
 
Vid faktiska köp är det möjligt att marknadsvärdera varumärken enligt Burén.  Vid en hypote-
tisk försäljning är det svårare. På fastighetssidan är det redan tillräckligt svårt och det skulle 
vara ännu svårare att värdera varumärken. Det förefaller naturligare att arbeta med betalnings-
strömmar, men då uppkommer svårigheterna med att bedöma vilka betalningsflöden som ska 
hänföras till varumärket. Detta gör att det då krävs bra kalkylmodeller och det kan vara svårt 
att arbeta fram en generell allmänt accepterad sådan. Svensson gjorde bedömningen att det är 
möjligt att göra en marknadsvärdering av ett varumärke, även om det inte har skett någon 
ägaröverlåtelse.  
 
Likvidationsvärdet 
Vissa forskare hävdar att likvidationsvärdet av ett varumärke kan vara användbar vid 
beräkning av värdet, vad anser du om det påståendet? 
 
Vid likvidationsförsäljning borde värdet av varumärket redan vara noll svarade Norman. 
Sovande varumärken kan vara dock ha ett betydande värde om det har någon historik bakom 
sig. Enligt Bogsäter och Ystén bygger en likvidationsvärdering på en hypotetisk situation, 
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vilket gör att värderingsmetoden inte är lämplig. Nilsson ansåg att ett användande av likvida-
tionsvärden vore konstigt.  
 
Treffner svarade att en sådan värderingsmetod inte är lämplig. Burén svarade att vid en situa-
tion då ett företag måste upprätta en kontrollbalansräkning kan möjligtvis likvidationsvärdet 
vara användbart. Värdet hos varumärket blir därmed lägre än om man skulle tillämpa en 
marknadsvärdering av varumärket. Svensson var tveksam till att likvidationsvärdet kan vara 
användbart med avseende på varumärken.  
 
Övriga faktorer som kan påverka värderingen av varumärken 
Håller ni med i påståendet att internt upparbetade varumärken initialt är noll och att 
ett företags inledande investeringar i varumärket inte motsvaras av värdeökningen hos 
varumärket. Det är först senare under varumärket livstid som investeringen i varumär-
ket ger en positiv utväxling?  
 
Rent generellt höll Norman med om påståendet. Men enligt honom beror det på vilken kate-
gori av varumärken man pratar om. Vissa varumärken behöver inte lägga pengar på mark-
nadsföring överhuvudtaget, t.ex. vissa ”hippa” klädmärken. Detta stämmer rent generellt en-
ligt Bogsäter och Ystén, sedan kan det vara skillnader beroende på vilka varumärken som 
avses. Vissa företag behöver inte lägga ned några pengar på att lansera sina varumärken. 
 
Treffner höll med om påståendet, då han är en av författarna till den bok där uppgiften finns 
beskriven. Burén gav medhåll till påståendet och uppgav att det är ett värderingsproblem med 
varumärken. Företagen har utgifter ett år och först långt senare kan man se de ekonomiska 
fördelarna av dem. Svensson gav visst stöd till den uppgiften.  
 
Anser du att ett varumärke kan ha en oändlig livslängd?  
 
Norman ansåg att det definitivt är fallet på det sättet. Han uppgav även att desto längre histo-
rik ett varumärke har, desto svårare är det att knuffa bort varumärket från sin position. 
 
Det finns ingenting som tyder på att det inte kan ha det svarade Treffner. Han hänvisade till 
undersökningar som har kommit fram till att varumärken har en genomsnittlig livslängd på 33 
år. Men detta beror inte på att varumärken i sig blir för gamla utan det beror på medvetna be-
slut från företagsledningar att avveckla gamla varumärken.  
 
Burén uppgav att det nästan är lika troligt som att ett företag kan ha en oändlig livslängd. Va-
rumärken har en benägenhet att inte existera riktigt lika länge som företagen även om det 
finns undantag där de ha överlevt sina företag. Svensson ansåg inte att varumärken kan ha en 
oändlig livslängd. Att varumärken som Coca-Cola har funnits under lång tid är beroende på 
att företagen hur lagt ner utgifter i dessa varumärken.   
 
Om varumärken ska redovisas som en tillgång, anser du då att de ska skrivas av eller 
vara föremål för en eventuell nedskrivning?  
  
Vid företagsförvärv skriver man inte av längre på goodwill eller varumärken. Därför bör man 
inte heller skriva av varumärken utan tillämpa samma regler som för goodwill som gäller idag 
enligt Treffner. Om varumärken ska redovisas på balansräkningen ansåg Treffner att deras 
värden inte redovisas separat ”då kanske man har gått får långt”. Om varumärken skall redo-
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visas som en tillgång på balansräkningen bör man göra en värdering år för år och därmed fast-
ställa förändringen enligt Burén. Någon form av upp eller nedskrivning blir det då fråga om. 
 
Vilken eller vilka värderingsmetoder har de bästa möjligheterna att bli accepterade hos 
redovisningsprofessionen, med avseende på de grundläggande kraven på tillgångar?  
 
Treffner trodde att modellen som utgår från pris- och volympremie borde kunna bli accepte-
rad. Viktigt i sammanhanget är att alla använder samma metod vid värderingar av varumär-
ken. Den näst bästa värderingsmetoden är royaltymetoden, men den tenderar att underskatta 
värdet enligt honom. Den är den metod som föreskrivs i IFRS 3 i andra sammanhang. Enligt 
den modellen har köparen fått tillgodogöra sig en viss vinst genom att betala under det verkli-
ga värdet och säljaren har fått tillgodogöra sig en del av det faktiska värdet. Detta sker precis 
på samma sätt vid användning av royaltymetoden. Ur en synvinkel kan det vara att föredra att 
istället för att värdera varumärket till det faktiska totalvärdet, eftersom det bygger på en för-
handling mellan köpare och säljare. 
 
Burén svarade att värderingen måste utgå från någon form av beräkning och diskontering av 
betalningsflöden. Svårigheterna består i att man måste kunna avgränsa kassaflödena hänförli-
ga till varumärket. Svensson ville inte uttala sig specifikt om någon särskild metod som kan 
bli accepterad. Han uppgav dock att det finns ett antal mer kända metoder som är baserade på 
framtida kassaflöden och en lämplig diskonteringsränta som beaktar de risker som finns. 
 
Finns det risk med att värderingar kan bli påverkade av det rådande konjunkturläget?  
 
Värderingar av varumärken är konjunkturkänsliga precis som allt annat enligt Norman, Bog-
säter, Ystén och Burén. Även Treffner ansåg att det finns en risk. Men han uppgav också att 
starka varumärken ofta tar mindre skada än svaga. Minskad försäljning i lågkonjunktur behö-
ver inte innebära att det är varumärket som minskar i värde, det kan vara andra materiella till-
gångar som har gjort det enligt honom. Svensson uppgav också att det finns sådan risk. 
 
Finns det risk att värderingar kan bli påverkade av subjektiva bedömningar?  
 
Treffner medgav att den risken finns men att det blir värderarens uppgift att ha tillräckligt bra 
underlag för att man ska kunna göra en bra bedömning av varumärkets värde. Ett osäkerhets-
moment för en värderare i en sådan situation är att företagsledningen hävdar att den själv har 
låtit göra alla nödvändiga underökningar. Ofta är det så att företagsledningen har gjort sina 
undersökningar felaktigt och undersökt varumärkeskännedomen. Att många konsumenter 
känner till ett varumärke är endast en förutsättning till lojalitet enligt Treffner. 
 
Även Burén anser att det finns en risk att en eventuell värdering av varumärken kan bli påver-
kade av subjektiva värderingar. Svensson svarade att det absolut kan vara så att värderingar 
blir påverkade av subjektiva bedömningar, exempelvis är det möjligt att ändra diskonterings-
räntan vilket kan ge stora effekter hos värderingen.  
 

4.3 Egenintresset 
 
Jacobsen uppger att egenintresset är ett problem inom samhällsvetenskaplig forskning.  För att 
kunna avgöra om respondenternas svar kan ha påverkats har vi ställt följande fråga till alla 
respondenter. 
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Kan yrkesgrupperna som ingår i vår underökning kan ha ett egenintresse i att svara på 
våra frågor på ett visst sätt? 
 
Norman, Bogsäter och Ystén svarade att de inte kan uttala sig om revisorer. Norman ansåg att 
han själv som fristående konsult inte har något intresse i att svara på frågorna på ett visst sätt. 
 
Nilson ansåg att personer inom marknadsföringsbranschen kan anses ha ett egenintresse i frå-
gan. Treffner uppgav att revisorer och marknadsförare kan anses ha ett egenintresse i frågan. 
Revisorer kan vara tveksamma till att aktivera varumärken på grund av osäkerhet. Marknads-
förare kan vara tveksamma eftersom, en värdering av varumärken på balansräkningen kan 
leda till större krav på att deras arbete ska leda till en värdeökning hos varumärket. Han ansåg 
att det är förvånansvärt att revisorer inte är mer positiva till att värdera varumärken, eftersom 
det är mer komplicerat att värdera varumärken än att konstatera vad ett företag har betalt för 
en maskin. Värdering av varumärken skulle leda till fler arbetsuppgifter för revisorer.  
 
Burén anser att på samma sätt som det gäller med goodwill så skulle en eventuell marknads-
värdering öppna upp för nya konsultområden. Det är en genomgående trend att det blir fler 
och fler expertnischer som företag blir beroende av, som de inte kan ha internt inom företa-
gen. Med anledning av detta kan det finnas ett egenintresse hos större revisionsbyråer och 
marknadsförare. Från företagen finns det troligen en stor tveksamhet för att redovisa varu-
märken som tillgångar på grund av att det innebär större kostnader. Det är definitivt inte så att 
företagen anser att det är en brist att varumärken inte redovisas som tillgångar idag. Denna 
fråga drivs alltså inte inom företagen. Det finns dock vissa företag, exempelvis nystartade som 
vill aktivera sina kostnader för att få en anständig resultaträkning. En annan situation är då 
företag befinner sig i nödläge och försöker aktivera så många tillgångar som möjligt. Någon 
allmän diskussion från företagen finns det således inte enligt honom. Egenintresset kan vara 
olika från fall till fall svarade Svensson, han ville inte generalisera. 
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4.4 Sammanfattning av den empiriska undersökningen 

 Christer 
Nilsson 

Anders  
Norman 

Ann Ystén  Beatrice Bog-
säter 

Carl-Gustaf 
Burén  

Jan Treffner Dennis Svens-
son 

Vad är ett 
varumärke? 

Symbol. Alla im-
materiella 
tillgångar. 

Värden som 
produkten  
är laddat 
med utöver 
produktions-
kostnaden.  

Värden som 
produkten  är 
laddat med. 

Både symbol 
och värde-
ringar. 

Det upplevda 
budskapet för 
konsumenter. 

Se 
redovisnings-
rekommenda-
tionerna. 

Vad är va-
rumärkets 
styrka? 

  Konsument- 
ernas upp-
fattning. 

Konsumenter-
nas uppfatt-
ning. 

Det som 
underlättar  
köpbeslut.  

Hur budska-
pet motsvarar 
konsuments 
behov? 

Se redovis-
ningsrekom-
mendationer-
na. 

Ökar imma-
teriella 
tillgångar  i 
betydelse? 

Ja. Ja.  Ja. Ja. Ja. Ja.  Ja. 

Kan man 
bedöma 
framtida 
ekonomiska 
fördelar? 

 Ja. Ja. Ja.  Ja. Ja. Tveksam, 
beror på bran-
schen.  

Uppfyller 
balansräk-
ningen den 
rättvisande 
bilden idag? 

Ja.    Beror på vad 
som menas 
med rätt-
visande bild.  

Kan ifråga-
sättas.  

Ja. 

Varumärken 
redovisas på 
balansräk-
ningen? 

Nej. Ja. Ja. Tveksam.  Ja. Nej. 

Värdera till 
historiska 
kostnader? 

Svårt. Till viss 
del möj-
ligt. 

 Möjligt, om 
man har rimlig 
kalkyl. 

Ja/nej. Bero-
ende på 
tillgång till 
bra kalkyl- 
modell 

Svårighet, 
bestämma 
exakt vilka 
kostnader. 

Svårt. 

Värdera till 
återanskaff-
ningsvärdet? 

. Faktisk 
kostnad. 
Möjlig att 
beräkna 
till viss 
del. 

 Möjligt, om 
man har rimlig 
kalkyl. 

 Enkelt att 
beräkna, 
dock viss 
osäkerhet. 

Svårt att be-
döma. Dock 
beroende på 
bransch. 

Värdera till 
marknads-
värdet? 

Svårt om 
köp ej 
skett.  

Inga 
lämpliga 
beräk-
ningsmo-
deller. 

Inte möjligt. Inte möjligt. Möjligt vid 
faktiska köp. 
Svårt vid 
hypotetiska 
köp. 

Möjligt  Möjligt 

Värdera till 
Pris- och 
volympre-
mie? 

 Ja. Ja. Ja. Vet ej om 
det är möj-
ligt. 

Ja. Beroende på 
vilken 
bransch. 

Värdera till 
likvida-
tionsvärdet? 

Nej. Nej. Nej. Nej. Möjligen vid 
en situation 
som kräver 
kontrollba-
lansräkning.  

Nej. Nej. 
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5 Analys  
 
I detta kapitel redogör vi för den analys vi har gjort av det empiriska material vi har till-
godogjort oss genom intervjuer. Inledningsvis har vi analyserat vad respondenterna har upp-
gett med avseende på skillnader mellan materiella och immateriella tillgångar. Händelseut-
vecklingen som flera forskare har beskrivit, där de immateriella tillgångarna får en allt större 
betydelse har bekräftats av flera respondenter. Därmed har vi även  analyserat detta. Efter-
som varumärken ännu inte är föremål för en enhetlig definition valde vi att undersöka denna 
variabel närmare. Det har visat sig att detta problem är relativt stort. Respondenterna har 
precis som de teoretiker som har nämnts i vår teoretiska referensram, inte definierat varu-
märken på likartade sätt. Detta påverkar sedermera analysen av de olika värderingsmetoder-
na som har behandlats i denna undersökning. Slutsatserna av denna analys kommer vi att 
presentera i följande kapitel.   
 

5.1 Tillgångar 

5.1.1 Immateriella och materiella tillgångar 
 
Avgörande skillnader 
Brockington anser att materiella tillgångar huvudsakligen kännetecknas av att de kan köpas 
och säljas på organiserade marknader, samt att en eventuell försäljning inte påverkar företa-
gens löpande verksamhet. De är heller inte lika problematiska att värdera som de immateriella 
tillgångarna. Han anser att immateriella tillgångar inte kan anta någon fysisk form. Vilket 
stöds av IAS 38.  
 
I jämförelse med vad respondenterna uppgav ser vi vissa skillnader i hur de beskriver immate-
riella tillgångar. Detta förmodligen beroende på att de har uppgett vad de anser vara de främs-
ta skillnaderna och inte beroende på en egentlig konflikt med teoretikerna. Detta med ett un-
dantag, då Norman uppgav att det inte innebär större svårigheter i att beräkna varumärkens 
värde i jämförelse med materiella tillgångar. Detta påstående stöds inte av de övriga respon-
denterna. De anger att skillnaderna mellan immateriella och materiella tillgångar består i att 
de förstnämnda är svårare att värdera, däribland varumärken. Treffner angav bland annat att 
det är betydligt mindre problematiskt att verifiera anskaffningskostnaden med avseende på de 
materiella tillgångarna. Burén svarade på frågan på ett mer grundläggande sätt, att den princi-
piella skillnaden mellan de båda tillgångarna är att de materiella är möjliga att ta på till skill-
nad från de materiella tillgångarna. 
 
Sammanfattningsvis anser vi att det finns två grundläggande skillnader mellan dessa olika 
typer av tillgångar. Den första mest grundläggande skillnaden är formen i konkret bemärkelse, 
som den bland annat beskrivs av både Burén och Brockington. Den andra skillnaden ur ett 
redovisningsperspektiv är att det ofta är betydligt svårare för företag att ange anskaffnings-
kostnaden för immateriella tillgångar. En av dessa tillgångar är naturligtvis varumärken.  
 
Händelseutvecklingen med avseende på betydelsen av immateriella tillgångar 
Flera forskare däribland Tony Tollington och Jonathan Liu har beskrivit att företagens fram-
gång i allt högre grad avgörs av innehavet av immateriella tillgångar, inte av de materiella 
som syns på balansräkningen.  De beskrev händelseutvecklingen som att ekonomin blir allt-
mer viktlös. 
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Utifrån vad respondenterna har sagt då de har svarat på vår direkta fråga angående denna hän-
delseutveckling, så kan den i mycket stor utsträckning bekräftas. Företagens immateriella till-
gångar är i allt större utsträckning avgörande för deras framgång.  
 
Därför anser vi att de immateriella tillgångarna måste få en större betydelse för redovisnings-
utvecklingen. Detta ska konkretiseras genom att det utarbetas bättre redovisningslösningar för 
många av de immateriella tillgångarna, däribland internt upparbetade varumärken. Anled-
ningen till detta anser vi vara att redovisningen inte ska förlora sin betydelse som beslutsun-
derlag. 
 
Tillgångskriterier 
Att varumärken i de flesta fall innebär ekonomiska fördelar som Artsberg beskrivit dem, har 
det funnits en samstämmighet om bland respondenterna. Detta innebar naturligtvis inte att alla 
har haft den uppfattningen att varumärken ska redovisas på balansräkningen. Våra frågor med 
avseende på ekonomiska fördelar har varit inriktade mot att avgöra om den ekonomiska nyt-
tan av marknadsföring är möjlig att uppskatta. De flesta respondenter har angett att det är 
möjligt att bedöma nyttan. Det finns dock ett mycket viktigt undantag. Dennis Svensson var 
tveksam till om bedömningen av den ekonomiska nyttan är möjlig att bedöma tillräckligt till-
förlitligt.  
 
Vi anser oss kunna härleda de ekonomiska fördelarna av innehavet av varumärken till kundlo-
jaliteten som den beskrevs av Treffner och Gajland i deras bok. Det är endast genom kundlo-
jaliteten som företagen har möjlighet att ta ut ett högre pris eller sälja mer av sina produkter. 
Det innebär enligt oss att det är av yttersta vikt att kundlojaliteten är möjlig att beräkna. Fyra 
av respondenterna, Norman, Bogsäter, Ystén och Treffner angav att det är möjligt. Vi kunde 
dock inte få dessa beräkningsmetoder redovisade för oss, eftersom de är företagsinternt mate-
rial. Svensson ansåg dock att möjligheten att mäta kundlojaliteten, är olika beroende på 
bransch. Vi kan alltså inte ta en ställning till om det är möjligt, att beräkna hur kundlojaliteten 
påverkas av marknadsföringskampanjer. Det är fullt möjligt att det kan föreligga på det sättet, 
men förmodligen är detta beroende på vilka produktkategorier som avses. Vår bedömning är 
alltså att det idag inte existerar någon gångbar metod som kan användas generellt, för att be-
döma framtida kundlojalitet ur ett redovisningsmässigt perspektiv.  
 
Kontrollen som den beskrivs av Artsberg, där den juridiska innebörden är av central betydel-
se, har blivit bekräftad av stort sett alla respondenter. Enbart upparbetad kontroll exempelvis 
ett mönster på en möbel som den beskrevs av Treffner, anser vi alltså inte vara tillräcklig. Den 
juridiska kontrollen är grundläggande för att företag ska kunna hävda sin rätt till sina varu-
märken eller dess kännetecken. Detta innebär inte att vi anser att den juridiska kontrollen är 
tillräcklig för att hantera alla de hot som ett varumärke kan utsättas för. Det kravet ska endast 
ses som en grundförutsättning för att kontrollkriteriet ska kunna vara uppfyllt. Vår bedömning 
av de hot som de beskrivs av Treffner och Gajland i sin bok ”Varumärket som värdeskapare” 
och utifrån vad respondenterna har uppgett, är att de är av en annan karaktär än för många 
andra värdeskapande tillgångar. Detta gör kontrollkriteriet än mer centralt med avseende på 
varumärken. 
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5.2 Varumärken med hänsyn till rättvisande bild 
 
Den rättvisande bilden är enligt Artsberg inget enhetligt begrepp. Enligt kontinental tradition 
uppfylls kravet på en rättvisande bild per automatik då samtliga lagar, regelverk och redovis-
ningsrekommendationer är uppfyllda. På senare tid har det ökande inflytandet från den anglo-
saxiska redovisningstraditionen inneburit att allt fler tillgångar skall värderas till marknads-
värden, dock inte internt upparbetade varumärken. Vi är inte förvånade att uppfattningarna 
går isär både om man jämför IASB´s rekommendationer med exempelvis Tollington och Liu 
samt respondenternas angivna svar. Alla de redovisningskunniga personer som vi har inter-
vjuat, är det enbart Treffner som har uppgivit att den rättvisande bilden inte är uppfylld med 
avseende på internt upparbetade varumärken.  
 
Denna skillnad kan naturligtvis ha flera förklaringar. En förklaring kan vara Treffners eventu-
ella egenintresse i frågan då han arbetar med varumärkesfrågor. Han uppgav detta indirekt, 
genom att säga att han var förvånad över att inte fler revisorer var intresserade av att aktivera 
internt upparbetade varumärken. I förlängningen skulle en aktivering innebära fler arbetsupp-
gifter för revisorer enligt honom. Hans åsikt kan också ha sin förklaring i att han har störst 
erfarenhet av värdering av varumärken och därmed har den kompetens som krävs för att göra 
detta uttalande. Enbart Burén av alla personer som intervjuades tog upp problemet med att det 
är viktigt i sammanhanget vad som avses med rättvisande bild. Detta betyder naturligtvis inte 
att denna åsikt skulle stödjas av de redovisningskunniga respondenterna vid en direkt fråga. 
 
Vi anser hur rättvisande bild definieras, påverkar diskussionen om internt upparbetade varu-
märken. Som en del av svensk redovisningstradition är detta ett relativt nytt begrepp med an-
ledning av att det anglosaxiska inflytandet över redovisningen blivit större först på senare tid. 
Det kan innebära att respondenternas definitioner av den rättvisande bilden kan variera och 
därmed även de svar som respondenterna har angett under intervjuerna.  
 
De redovisningskunniga har svarat på olika sätt huruvida tillgångskriterierna som de beskrivs 
av Artsberg och IAS är rimliga. Burén tog upp att detta är beroende på vad balansräkningen 
ska ha för funktion i redovisningen. Om balansräkningen enbart ska vara transaktionsutredan-
de är kraven rimliga. Det menar även vi, värderingsproblematiken uppstår först om balans-
räkningen ska ges en förmögenhetsutredande roll. Om utvecklingen fortsätter som den be-
skrevs av både Artsberg och Svensson, leder det per definition till att fler tillgångar ska redo-
visas till marknadsvärden för att en rättvisande bild av företagets ska uppnås. Sambandet mel-
lan erfarenhet av redovisningskunskap och åsikter gällande aktivering av varumärken, kan 
anses vara relativt starkt. De personer som saknar redovisningskunskap svarar samtliga att 
varumärken bör aktiveras. Vi anser att detta beror på att de med hänsyn till sin yrkesbakgrund 
inte känner till de redovisningsmässiga problem som en aktivering skulle innebära. Bland de 
redovisningskunniga respondenterna med undantag av Treffner, har svaren varit snarast av-
vaktande. Särskilt Svensson vill av naturliga skäl förmodligen beroende på sin framträdande 
ställning inte ge något avvikande svar jämfört med dagens redovisningsrekommendationer.  
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5.3 Varumärken 

5.3.1 Definitioner 
 
För att det ska vara möjligt att besvara problemformuleringen, som är att undersöka om varu-
märken bör ingå i balansräkningen, måste en enhetlig definition på varumärken utarbetas. Den 
enklaste definitionen kom redan 1960 av American Marketing Association. I denna definition 
beskrevs varumärket som ett namn, term symbol eller design. Denna ansågs dock vara allt för 
produktorienterad. Senare varumärkesteorier är mer benägna att se varumärket utifrån ett kon-
sumentperspektiv och som en serie förhoppningar och egenskaper. Bland annat beskriver 
Ambler varumärket som något illusorisk och känslosamt, samtidigt som det är verkligt och 
rationellt. Han har sin utgångspunkt i marknadsmixen, som visar konsumentens fördelar av 
produkten. Generellt säger forskarna att ett varumärke är en serie föreställningar som kunder-
na har till en viss produkt.  
 
I jämförelse med vad respondenterna har sagt är teoretikernas ställningstaganden till stor del 
bekräftade. Det finns dock vissa skillnader som kan ha sin förklaring i skillnaderna i yrkes-
bakgrund och utbildning. De personer som har intervjuats med varumärkeserfarenhet har på 
frågan om hur de definierar varumärken svarat att de omfattar nästan alla de faktorer som på-
verkar konsumenternas inköp av varor. Framför allt beskrev de varumärken mer som känslor 
och uppfattningar om ett företag, än en symbol.   
 
De personer med redovisningsbakgrund har återgett en mer konservativ definition av varu-
märken och en större medvetenhet om att varumärken inte kan vara den enda förklaringen till 
varför konsumenter väljer en viss vara. Vid en av intervjuerna uppgav den auktoriserade revi-
sorn, Christer Nilsson att begreppet varumärke inte omfattar mer än symboler eller design av 
förpackningar. Även Burén delade denna uppfattning till en viss grad, men han såg även de 
emotionella sidorna av varumärket. Symbolerna är vad Treffner ansåg vara kännetecken och 
själva varumärket beskrev han vara snarare som konsumenternas associationer kopplade till 
det. Han ansåg alltså att det är skillnad mellan begreppen varumärke och kännetecken.  Enligt 
honom var det dessutom vanligt att bland annat revisorer inte kan skilja dem åt. Utifrån vårt 
synsätt är det ingen av dessa respondenter som kan anses ha fel. Vi kan enbart konstatera att 
det inte råder någon fullständigt enhetlig definition av varumärken. Konflikten mellan den 
konservativa redovisningsprofessionen och marknadsförare som den beskrivs i tidningen Stra-
tegic Direction kan här skönjas enligt oss.  
 
Beståndsdelar 
Norman definierade byggstenarna i form av designen av produkter, logotyper och förpack-
ningar, vilket var vad Treffner och Gajland betecknade som kännetecken. Bogsäter och Ystén 
definierade ett varumärkes byggstenar annorlunda. De utgick från ett mer konsumentbaserat 
perspektiv eftersom de betraktade byggstenarna främst som konsumenternas uppfattningar om 
varumärket. Denna skillnad kan även bero på att respondenterna har uppfattat frågorna på 
olika sätt. Detta kan till viss del styrkas i att deras svar egentligen inte utesluter varandra. 
 
Gällande de grundläggande byggstenarna som varumärken tycks bestå i är till viss del vad 
Patent och Registreringsverket definierar som varumärken. Detta är vad Treffner uppgav vara 
varumärkenas kännetecken. Utöver detta tycks varumärken också bestå i de uppfattningar 
som konsumenterna har om varumärket på det sätt som det beskrivs av Ambler, Bogsäter och 
Ystén m.fl.   
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Styrkan hos ett varumärke beskrev Treffner och Gajland i boken ”Varumärket som värdeska-
pare”, som förmågan hos varumärket att dominera marknaden. Bogsäter och Ystén beskrev 
det som hur unikt varumärkets position är på marknaden. Med position avsåg de konsumen-
ternas uppfattningar om varumärket. Detta bekräftades även då Treffner intervjuades då han 
angav att marknadsförare ofta benämner ett varumärkes position på det sättet.  
 

5.3.2 Mervärde 
 
Enligt Wood kan varumärkets värde ges olika definitioner. Den första definitionen är när 
marknadsförare utgår ifrån varumärkets relation till konsumenterna. Den andra definitionen 
beskriver varumärkets värde som en separerbar tillgång vid överlåtelse eller som en post på 
balansräkningen. Varumärkets beskrivning påverkar varumärkets styrka och därmed även 
dess värde. Enligt Seetharaman m.fl. existerar ett värde hos varumärket när det finns känne-
dom om det och konsumenterna är lojala samt uppfattar det som en kvalitetsstämpel. 
 
Respondenterna med redovisningsinriktning ansåg att ett varumärkes mervärde är det merkas-
seflöde som kan härledas till det, antingen är konsumenterna villiga att betala ett högre pris 
eller beredda att köpa större kvantiteter. Här kan man betrakta Winters beskrivning av varu-
märket som ett ”adderat värde”.  
 
Vi menar utifrån ovanstående att mervärdet är det är överpris som konsumenter är villiga att 
betala för en produkt av ett visst varumärke. Den ökade betalningsviljan är beroende på de 
känslor och attityder konsumenterna har till varumärket. Värdet av denna tillgång borde ut-
ifrån vår ståndpunkt betraktas som nuvärdet av dessa framtida merkasseflöden.  
 
Skapande av kundlojalitet 
Enligt Lassar m.fl. kan varumärkets värde härledas från det förtroende som existerar bland 
konsumenter till varumärket, vilket då kan översättas till lojalitet. Respondenterna var i prin-
cip eniga om att det är genom att varumärket lever upp till konsumenternas förväntningar, 
sina löften så skapas lojalitet. Helst ska dessa överträffas. Alla utom Burén och Svensson 
nämnde att det är viktigt att den kundlojalitet man skapar inte är av kalkylerad art, som ofta 
försvinner när inlåsningseffekter upphör. Enligt Treffner är det få företag som försöker skapa 
kalkylerad lojalitet. De som använder sig av det, är ofta stora företag som vill öka sin mark-
nadsandel. Vår bedömning av dessa svar är att genom att erbjuda det som kunden förväntar 
sig och mer därtill är vad som skapar affektiv lojalitet. Att skapa kalkylerad lojalitet verkar 
vara en återvändsgränd för företagen. Detta beroende på att de positiva effekterna försvinner 
när inlåsningseffekterna upphör. 
 
Mätning av kundlojalitet 
Enligt Treffners och Gajlands bok ”Varumärket som värdeskapare”, förmedlar ett varumärke 
ett budskap som ska tillgodose konsumentens behov. Genom att sända ut rätt budskap kan 
företaget påverka kunden vid köpebeslutet. Därmed finns det incitament att mäta kundlojalite-
ten.  
 
Respondenterna har gett varierande svar. Enligt Treffner mäter man kundlojaliteten genom att 
intervjua kunderna. För att fastställa budskapet måste man även undersöka möjliga framtida 
kunder. Med hjälp av dessa undersökningar är det sedan möjligt att hänföra kassaflöden till 
varumärket. Norman menar istället att kundlojaliteten mäts genom att titta på retentionen. 
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Enligt Bogsäter är den affektiva lojaliteten svår att mäta. Vi är alltså inte helt övertygade om 
att det faktiskt är möjligt att mäta kundlojaliteten på ett tillförlitligt sätt. Med utgångspunkt i 
Artsbergs och IAS rekommendationernas tillgångskriterier, ställer vi oss frågande till om fö-
retag kan kontrollera kundlojaliteten vilket är den faktor som skapar mervärdet hos varumär-
ket.  
 

5.4 Värderingsmetoder  

5.4.1 Kostnadsbaserade metoder 
 
En av de olika metoderna för att värdera varumärken är de kostnadsbaserade metoderna. Vi 
har valt att dela in dem i den historiska kostnaden och återanskaffningskostnaden. 
 
Historiska anskaffningskostnaden 
Denna metod innebär enligt Tollington och Seetharaman m.fl. att man allokerar de kostnader 
för att bygga upp det interna varumärket. Kostnaderna som då ska aktiveras är bland annat de 
för marknadsföring, inköp och produktutveckling. 
 
Respondenterna med redovisningsbakgrund höll i princip med teoretikerna, däribland Tolling-
ton, om att det innebär svårigheter att beräkna de kostnader företaget har lagt ner för att skapa 
varumärket. De menade att svårigheten ligger i att härleda kostnaderna för varumärken på ett 
tillförlitligt sätt. Brockington påpekar också att värdet i varumärket också kan har uppstått 
genom allmänna kostnader, som inte direkt är hänförliga till varumärket.  Burén hade en nå-
got avvikande mening att det kanske skulle vara möjligt att beräkna, om det fanns en bra kal-
kylmodell. Han uppgav dock att det kan vara svårt att skilja på kostnaderna för underhåll från 
de kostnaderna som är värdehöjande. Detta uttalande överensstämmer med Brockingtons och 
Artsbergs resonemang, att det finns en svårighet att separera kostnaderna för underhåll och de 
för värdehöjande åtgärder som ska aktiveras. Bogsäter som har erfarenhet av varumärkesfrå-
gor, menade att det borde vara möjligt beräkna kostnaderna med en rimlig kalkylmodell. Den 
uppgiften har stöd i vad Norman uppgav. Han menade att det är möjligt att utröna vilka kost-
nader som företagen har haft för skapandet av sina varumärken. Åtminstone med avseende på 
nedlagda kostnader för marknadsföringskampanjer och arvoden till designers.  
 
Vi menar att det är möjligt att delvis beräkna den historiska anskaffningskostnaden för internt 
upparbetade varumärken. Frågan är dock om det är en lämplig väg att gå. Precis som Treffner 
uppgav finns det risk att företagens balansräkningar ackumulerar allt större kostnader, som 
inte överensstämmer med en rättvisande bild av företagens ekonomiska situation. Burén upp-
gav dessutom att de företag som kan förväntas vara intresserade av att aktivera internt uppar-
betade varumärken, är de som befinner sig i en ekonomiskt svår situation eller är nystartade. 
Det är ett tecken på att internt upparbetade varumärken skulle kunna användas som en typ av 
resultatutjämningspost, vilket inte är önskvärt för att uppnå en rättvisande bild. En eventuell 
metod som utgår från den historiska anskaffningskostnaden har naturligtvis dessutom händel-
sekriteriet emot sig.  
 
Händelsekriteriet som kritiseras av Tollington och Liu, leder till att varumärken inte kan re-
dovisas utifrån den historiska anskaffningskostnaden. Det krävs helt enkelt att kravet på att en 
transaktion gällande internt upparbetade varumärken lyfts bort. Frågan är då om kravet på 
tillförlitlighet kan anses vara uppfyllt. Dessutom ställer vi oss frågande till om redovisnings-
professionen skulle gå så långt för att aktivera varumärken, på ett sätt som inte rekommende-
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ras ens av de mest insatta förespråkarna. Detta särskilt med tanke på att Burén uppgav att det-
ta är en fråga som inte drivs av företagen själva. 
 
Återanskaffningskostnaden 
Treffner och Gajland skrev i boken ”Varumärket som värdeskapare” att det är bättre att redo-
visa internt upparbetade varumärken till återanskaffningskostnader, än att använda de histo-
riska kostnaderna. Detta motiverades med att metoden utgår ifrån vad det skulle kosta att åter-
skapa ett varumärke idag. Dessutom uppgav han under intervjun att metoden används redan 
idag av reklambyråer. En annan fördel som han uppgav i sin bok att kostnaden räknas fram i 
nuvärden.  
 
Även Norman menade att vissa delar av återanskaffningskostnaden är möjlig att kalkylera 
fram. Åsikten fick stöd av bland annat Bogsäter. Norman hävdade att detta är beroende på att 
man kan göra en ekonomisk bedömning vad det skulle kosta att få en heltäckande varumär-
keskännedom hos konsumenterna. Nackdelen är att det är svårt att beräkna återanskaffnings-
kostnaden för relationen mellan varumärket och konsumenterna. Denna kan dessutom endast 
med svårighet beräknas för mer etablerade varumärken. Det är således viktigt att uppmärk-
samma skillnaden mellan att konsumenter känner till varumärket och den relation konsumen-
terna har till det. Relationerna har dessutom inte sitt ursprung enbart i verifierbara marknads-
föringskampanjer som diskuterats ovan.  
 
Värdet hos varumärket beskrivs av bland annat Seetharam m.fl. som den kvalitetsstämpel som 
konsumenterna uppfattar det som. Kvalitet är inte möjlig att uppnå genom marknadsförings-
kampanjer, vilket är endast ett exempel på att hela återanskaffningskostnaden för varumärket 
inte är möjlig att beräkna. Även Brockington menar att det finns det en osäkerhet med återan-
skaffningskostnaden, eftersom ett varumärke måste ha en viss tur med att hamna i rätt i tiden. 
Detta gör att återanskaffningsvärdet bara är användbart för benchmarking enligt honom. Vi är 
utifrån vad respondenterna har sagt och då främst Svenson om återanskaffningsmetoden, 
tveksamma till om metoden är lämplig att använda för att redovisa ett internt upparbetat va-
rumärke. Fördelen är naturligtvis att den utgår från nuvärden och tar hänsyn till det genomslag 
olika marknadsföringsinsatser har i dagsläget. 
 

5.4.2 Marknadsvärdering 
 
Marknadsvärdering innebär att man utgår ifrån vad en oberoende köpare på en armslängds 
avstånd från säljaren är villig att betala för en tillgång. Vi har identifierat två metoder för 
marknadsvärdering. Den ena fokuserar på en ren marknadsvärdering av ett helt varumärke. 
Den andra metoden bygger på merkasseflödet från royaltyintäkter.  
 
Jämförande marknadsvärde 
Utgångspunkten för denna metod är att man ska värdera varumärken till marknadsvärden. 
Den bygger därmed på faktiska transaktioner med varumärken som har ägt rum. Enligt Tol-
lington är svårigheten att marknaden för varumärken är tunn och flyktig. Priset på ett varu-
märke beror också på omständigheterna vid försäljning. Lösningen är därför enligt teoretiker-
na, att varumärken ska jämföras med andra liknande varumärken. Här uppstår det dock ett 
ytterliggare problem eftersom varumärken nästan aldrig är utbytbara med varandra.  
 
Respondenterna med redovisningsbakgrund ansåg överlag, att det inte är möjligt att göra en 
marknadsvärdering av varumärken, eftersom det då blir fråga om en hypotetisk transaktion. 
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Burén gjorde en jämförelse med fastighetsvärderingar som bygger på hypotetiska försäljning-
ar och menade att i dagsläget är de redan svåra att genomföra. Detta stöds av Tollington med 
avseende på varumärken. Burén menade att det borde vara bättre med en värdering, med ut-
gångspunkt från kassaflöden. Norman uppgav också att det inte finns någon riktigt bra värde-
ringsmodell. Han menade att de värderingsmetoder som finns idag, bygger till viss del på 
godtycklighet. 
 
Vi ser en skillnad mellan marknadsförare och de som har redovisningsbakgrund. De senare 
har en mer restriktiv hållning mot hypotetisk marknadsvärdering. Förmodligen har det sin 
orsak i att yrkesverksamma personer inom redovisning är mer förtrogna med de problem en 
marknadsvärdering av internt upparbetade varumärken skulle innebära. Denna ståndpunkt är 
dock i konflikt med kravet på en rättvisande bild utifrån ett anglosaxiskt synsätt som Dag 
Smith beskriver det. Det anglosaxiska inflytandet medför att verkliga värden alltmer blir ut-
gångspunkten när tillgångar ska redovisas. Detta kan bland annat öka risken för att subjektiva 
bedömningar får ett ökat spelrum på balansräkningen som bland annat Svensson uppgav. Han 
uppgav dock att diskussioner pågår huruvida redovisningen ska vara mer tillförlitlig eller mer 
relevant och tillade att det teoretiskt sett är möjligt att marknadsvärdera internt upparbetade 
varumärken. 
 
Royaltymetoden 
Utifrån publicerad information om villkor i licensavtal är det möjligt att få fram uppgifter av 
hur stor del av en försäljningsintäkt som skall erläggas i royalty. Utgångspunkten är att ägaren 
av varumärket istället för att som i verkligheten äga varumärket, betalar licensavgifter för 
innehavet. Genom att välja normala branschmässiga licensavgifter eller royaltys för ett mot-
svarande varumärke, kan nuvärdet av kassaflödet hänförliga till det beräknas. Denna metod 
delar därmed den ekonomiska nyttan av ett varumärke mellan en tänkt försäljare och köpare. 
 
Treffner uppgav under intervjun att enligt denna modell har köparen fått tillgodogöra sig en 
viss ekonomisk nytta genom att betala under det verkliga värdet. Även säljaren har tagit del 
av det faktiska värdet genom de tänkta royaltyintäkterna. Denna metod föreskrivs i IFRS 3. 
Enligt IAS 38 kan royaltymetoden användas som verkligt värde om transaktionerna återspeg-
lar det aktuella värdet i branschen. Seetharaman anser dock att royaltymetoden främst bör 
användas vid värdering av internationella varumärken. 
 
Vi menar att metoden kan vara att föredra jämfört med att värdera varumärket till totalvärdet, 
eftersom den bygger på en förhandling mellan köpare och säljare. Den främsta kritiken mot 
metoden är dock att den multiplikator och diskonteringsränta som används, kan vara föremål 
för subjektiva bedömningar.   
 

5.4.3 Ekonomiskt värde 
 
Enligt Brockington innebär metoden att man diskonterar alla förväntade framtida kassaflöden, 
som genereras av en tillgång. Det innebär att man kapitaliserar alla framtida intäkter. För att 
kunna använda denna modell, måste man identifiera och separera de merkasseflöden som 
uppkommer på grund av varumärkesinnehavet. Det finns flera olika sorters metoder när det 
gäller att diskontera framtida kassaflöden. Vi har valt och fördjupa oss i pris- och volympre-
mie som den har beskrivits av Treffner och Gajland. 
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Pris- och volympremie 
Enligt Bogsäter, Norman, Ystén och Treffner är det möjligt att beräkna pris- och volympremi-
er. Bogsäter angav att redan idag gör större företag det. Svensson menade däremot att detta är 
beroende på i vilken bransch som avses. Han uppgav att det innebär mindre svårigheter att 
göra en beräkning av pris- och volympremier ifråga om enklare konsumtionsvaror. Vid mer 
komplexa produkter är det alltså svårare att beräkna premierna som går att härleda till ett va-
rumärkesinnehav.   
 
Beräkning av pris- och volympremie 
Enligt Treffner och Gajland i ”varumärket som värdeskapare” krävs det tre moment för att 
beräkna en prispremie. Först beräknas den intäktsström som man kan hänföra till produkt-
grupperna inom varumärket. Därefter görs en beräkning av de kostnader som har nedlagts på 
de aktuella produkterna. Det sista momentet innebär en kalkylering av den ekonomiska mel-
lanskillnad som varumärket kan anses generera.  
 
Respondenterna gav liknade svar hur prispremierna bör beräknas, de skiljer sig främst bero-
ende på respondenternas olika utbildnings- och yrkesbakgrund. Enligt Norman bör ett företag 
hitta en position på marknaden med utifrån en varumärkesstrategi. Denna ska ha som syfte att 
hitta den position där konsumenterna är villiga att betala mer för företagets produkter. Pris-
skillnaden på produkten härleds ofta till varumärket eftersom många produkter inte skiljer sig 
tillvekningsmässigt åt. Enligt Treffner är prispremien lättast att beräkna, genom att jämföra ett 
starkare varumärke med ett svagare. Om man sedan drar bort olika faktorer som kan påverka 
prisskillnaden till exempel faktisk kvalitet. Det ologiska ”överpriset” som sedan kan tas ut, 
betraktas som prispremien. Enligt intervjun med Treffner så sker beräkningen av volympre-
mien ungefär på samma sätt, men beräkningarna är mer komplexa.  
 
Vi menar att det är fullt teoriskt möjligt att beräkna pris och volympremier i dag, särskilt med 
avseende på enklare mer lättrörliga konsumtionsvaror. Vi ställer oss dock frågande till om 
dagens erkännandekriterier med avseende på tillgångar är möjliga att uppnå. Svenssons åsikt i 
frågan är naturligtvis en tungt vägande faktor till detta. Frågan är också om det är möjligt att 
tillförlitligt isolera de kassaflöden som uppkommer på grund av varumärket och därmed be-
räkna pris- och volympremier. 
 
Likvidationsvärdet 
Vid beräkning av likvidationsvärdet utgår man ifrån en situation där företaget inte förväntas 
fortleva och därför måste avyttra varumärket under tvångsmässiga former. Det resulterar i att 
värdet på varumärket får ett lägre värde än marknadsvärdet enligt Brockington. 
 
Alla respondenter svarade att likvidationsvärdet inte är en lämplig metod. Enligt Norman och 
Nilsson skulle det i praktiken betyda att varumärket inte vore värt någonting. Norman tillade 
dock att vilande varumärken fortfarande kunde vara värdefulla om de har en historik bakom 
sig. Burén menade att den enda situationen skulle vara om företaget blev tvingat till att göra 
en kontrollbalansräkning då företaget har ekonomiska svårigheter. 
 
Sammanfattningsvis har vi inte sett några belägg för att likvidationsvärdet kan användas för 
värdering av varumärken. Vi kan dock tänka oss att långivare kan ha intresse av likvidations-
värdet, om varumärket lämnas som säkerhet vid lånetransaktioner. Detta eftersom långivarna 
har ett intresse av att undvika kreditförluster då företag befinner sig i ekonomiska svårigheter.  
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6 Avslutning 
 
I detta avslutande kapitel redogörs för de slutsatser som undersökningen har kommit fram till 
utifrån analysen. Därefter beskrivs den kritiska granskning av undersökningen som helhet 
utifrån de metoder som har använts. Sedan följer en avslutande diskussion kring internt upp-
arbetade varumärken, där infallsvinklar diskuteras som det inte har funnits möjlighet att be-
akta närmare i undersökningen, men som vi ändå har funnit intressanta. Som traditionen krä-
ver avslutas uppsatsen med förslag till fortsatt forskning. 
 

6.1 Undersökningens slutsatser 
 
Undersökningens första delsyfte var följande; 
 

• Utreda dagens tillgångsdefinitioner för att undersöka möjligheterna för en aktivering 
av internt upparbetade varumärken. 

 
För att utröna om internt upparbetade varumärken bör aktiveras på balansräkningen måste 
man som forskare först ta hänsyn till de redovisningsregler och tillgångskriterier som existerar 
idag. Därför är ett av undersökningens delsyften att utreda dagens tillgångsdefinitioner. Detta 
för att undersöka om det är möjligt att aktivera varumärken på företagens balansräkningar. Vi 
har också valt att beakta att de immateriella tillgångarna har ökat i betydelse för företagen och 
att ekonomin alltmer kan betraktas som viktlös. Detta med anledning av att vi vill utröna både 
var redovisningen kan anses befinna sig idag, samt att utröna i vilken riktning den utvecklas.  
 
Undersökningen har kommit fram till att dagens tillgångskriterier som de beskrivs av Arts-
berg, genomsyrar dagens redovisning i hög grad. Redovisningen skiljer på materiella och im-
materiella tillgångar. De materiella tillgångarna kan sammanfattningsvis beskrivas som att de 
har fysisk form. De immateriella tillgångarna däremot saknar dessa påtagliga bevis för sin 
existens, detta orsakar naturligtvis stora redovisningsproblem. Särskilt med hänsyn till att re-
dovisning i sig inte är något enhetligt regelverk som har uppstått först under senare tid. Många 
regelverk är helt enkelt inte anpassade till företagens situation av idag. Utvecklingen går mot 
att de immateriella tillgångarna hos företagen ökar i betydelse. Detta har inte undgått forskare 
och användare av redovisningsinformation. Denna bedömning har gjorts med anledning av 
den goda tillgången på både forskningsarbeten i ämnet samt resultatet av den empiriska un-
dersökningen.  
 
Även om redovisningen inte kan beskrivas som statisk utan snarare som föremål för en konti-
nuerlig utvecklingsprocess, tycks anpassningen gå relativt långsamt. Detta i jämförelse med 
den takt som de immateriella tillgångarna har ökat i betydelse. Vad som talar för att varumär-
ken inom en överskådlig tid kan aktiveras på företagens balansräkningar är det ökade infly-
tandet av den anglosaxiska redovisningstraditionen. Begreppet rättvisande bild utifrån denna 
tradition leder till att allt fler tillgångar redovisas till marknads- eller så kallade verkliga vär-
den. Den empiriska undersökningen har dock påvisat att det fortfarande finns ett relativt starkt 
motstånd inom revisorskåren mot att redovisa internt upparbetade varumärken. Med anled-
ning av detta kan det dröja en längre tid innan internt upparbetade varumärken kan accepteras 
på företagens balansräkningar. Ett ytterligare krav som vi som forskare anser måste ställas för 
att denna utveckling ska vara möjlig, är att en enhetlig definition av varumärken utarbetas. 
Detta beroende på att det finns stora avvikelser mellan hur yrkesverksamma inom redovis-
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ningsområdet och hur varumärkesstrateger definierar varumärken. Med anledning av detta 
utformades undersökningens andra delsyfte på följande sätt; 
 

• Utreda vilka beståndsdelar som ett varumärke består av. 
 
Undersökningens slutsatser är att det ännu inte finns någon enhetlig definition av varumärken 
som faktiskt kan användas. Detta är enligt våra slutsatser det första problemet som måste lösas 
för att en aktivering av internt upparbetade varumärken kan äga rum. Vår slutsats är att en av 
varumärkenas beståndsdelar är deras kännetecken, de kan vara design logotyper och ljud med 
mera. Denna beståndsdel råder det uppenbarligen inte någon oenighet kring. Uppfattningarna 
tycks gå isär mellan redovisningsprofessionen och marknadsförare då varumärken anses vara 
de uppfattningar och associationer som konsumenterna har till deras kännetecken. Våra slut-
satser är definitionen av varumärken även ska inkludera dessa mer svårverifierbara begrepp, 
med anledning av att de är nödvändiga för att härleda deras mervärden. Anledningen till att 
konsumenter väljer att köpa en viss produkt är inte främst att de gillar färgen eller utseendet 
på logotypen. Utifrån vad flera respondenter och forskare har uppgett är anledningen att de 
fattar sina köpbeslut baserade på vad varumärket står för. Huruvida denna utveckling är tra-
gisk eller ej är något som lämnas därhän i denna uppsats. Vår slutsats är att varumärkenas 
kännetecken är bärare av de associationer och värderingar som konsumenterna har till varu-
märket.  
 
Associationerna leder i sin tur enligt oss till att konsumenterna köper varumärkets produkter 
och genom att de i sin tur lever upp till konsumenternas förväntningar skapas lojalitet till va-
rumärket. För det bakomliggande företaget leder detta till att det får möjlighet att höja priset 
eller sälja fler av varumärkets produkter jämfört med om företaget inte ägde varumärkets kän-
netecken. Vår slutsats är att denna möjlighet skall benämnas som ett varumärkes mervärde. 
Att utröna vilka metoder som kan vara användbara för att värdera detta mervärde var ut-
gångspunkten för undersökningens tredje delsyfte som var följande;  
 

• Utreda möjliga värderingsmetoder som kan användas vid en eventuell aktivering av 
internt upparbetade varumärken. 

 
Historiska anskaffningsvärdet 
Den slutsats som vi har gjort är att värdering av ett internt upparbetat varumärkes till historis-
ka kostnader inte kan anses vara lämpligt. Anledningen till detta är att det finns uppenbara 
svårigheter i att skilja de kostnader som bidrar till att skapa varumärket från övriga kostnader 
företaget har. Dessutom ser vi svårigheter i att identifiera de kostnader som är värdehöjande 
hos varumärket och därmed ska aktiveras till skillnad från de kostnader som kan beskrivas 
som underhåll. Ett annat problem som bidrar till metodens olämplighet är att de aktiverade 
kostnaderna i slutändan endast ackumuleras på balansräkningen, utan hänsyn till varumärkets 
verkliga värde. Dessutom har vi inte funnit några belägg för att det finns en tillräckligt tydlig 
korrelation mellan nedlagda kostnader och framtida ekonomiska fördelar.  
 
Återanskaffningsmetoden 
Den fördel som återskaffningsmetoden har är att det är relativt okomplicerat att göra en till-
förlitlig beräkning av vad kostnaden är för att genomföra en marknadsföringskampanj. Pro-
blemet som uppstår med denna metod är att det inte bara gäller att skapa kännedom. Företaget 
måste också skapa en varumärkesrelation till konsumenten för att skapa en kundlojalitet som 
ger varumärket dess värde. En lansering av ett varumärke leder inte per automatik till att det 
återfår den position som det tidigare hade i konsumenternas medvetande. Detta med anledning 
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av att ett varumärke faktiskt också måste ha tur genom att lanseras vid rätt tidpunkt. Vissa 
varumärken behöver inte några större marknadsföringsinsatser alls. Kännedom, associationer 
och värderingar om varumärken kan spridas till konsumenterna genom okonventionella kana-
ler.  
 
Marknadsvärdering 
Det främsta problemet med marknadsvärdering som vi ser är att det inte finns en tillräckligt 
omfattande marknad för varumärken. Detta gör att man vid en eventuell marknadsvärdering 
blir tvingad till att antingen jämföra med ett likartat varumärke eller utgå från en hypotetisk 
försäljning. I det första alternativet finns problemet med att det sällan existerar substituerbara 
varumärken. Den andra metoden är ej heller lämplig då det vid hypotetiska transaktioner, 
finns risk att subjektiviteten i bedömningarna blir alltför stora och dessutom blir påverkade av 
den rådande konjunkturen. 
 
Royalty metoden 
Royalty metoden har fördelen att den baseras på betalningsflöden. Dessa kan härledas ifrån 
hypotetiska licensavgifter som ägaren skulle behöva betala för att använda varumärket. Förde-
len är att avgiftsnivån baseras på ofta offentlig avgifter för liknande produkter och varumär-
ken. Då är fördelen jämfört med en ren marknadsvärdering, att dessa hypotetiska licensavgif-
ter är möjliga att beräkna för varje produktkategori. Detta eftersom ett rimligt antagande är att 
licensavgiften är lägre procentuellt sett, vid försäljning av kepsar i jämförelse med lyxbilar. 
Dessutom utgår metoden från den nuvarande användningen av varumärket och inte en hypote-
tisk försäljning. Vad som vi anser talar emot denna metod är diskonteringsräntan är föremål 
för subjektiva bedömningar samt att värderingen tenderar att bli alltför låg. Utöver detta anser 
vi inte att denna undersökning, utifrån det begränsade empiriska material som har använts kan 
avgöra om den är lämpligare än pris- och volympremien.  
 
Pris- och volympremiemetoden 
Metoden har en klar fördel i att den fokuserar på varumärkets unika mervärde, vilket i sin tur 
bottnar i konsumenternas affektiva lojalitet. Den tar helt enkelt hänsyn till att varumärken är 
unika till sin karaktär, till skillnad från marknadsvärdering och royaltymetoden. Denna metod 
är den mest eleganta metoden ur ett teoretiskt perspektiv. Ur ett praktiskt perspektiv medför 
användandet av denna metod vissa gränsdragningsproblem. Detta med avseende på att det kan 
vara svårt att verifiera exakt vilka merkasseflöden som har sin utgångspunkt i kundernas loja-
litet till varumärket. Vi anser dock att fördelarna överväger nackdelarna eftersom metoden 
fokuserar på de unika mervärden som varumärken har. 
 
Likvidationsvärdet 
Vår slutsats utifrån analysarbetet som har gjorts är att det inte finns något stöd för att använda 
likvidationsvärdet, vid aktivering av internt upparbetade varumärken. Naturligtvis kan meto-
den användas vid situationer då en kontrollbalansräkning måste upprättas. I de flesta situatio-
ner innebär det däremot att varumärket minskat i värde betydligt mer än vad en materiell till-
gång skulle ha gjort i samma situation. Det finns naturligtvis undantag då varumärken har en 
lång historik bakom sig och därmed kan vara mer intressant för andra företag, men detta inne-
bär inte sig att metoden generellt sätt är användbar. 
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Avslutning 
Sammanfattningsvis är undersökningens problemformulering besvarad på följande sätt. In-
ternt upparbetade varumärken bör aktiveras för att en rättvisande ska vara möjlig att uppnå. 
Varumärken har en alltför stor betydelse för dagens företag och därför är detta nödvändigt. 
Denna slutsats utgår naturligtvis från ett anglosaxiskt synsätt där verkliga värden används 
alltmer i balansräkningen. Utifrån ett kontinentalt synsätt är den rättvisande bilden naturligtvis 
redan per definition redan uppnådd. Den lämpligaste värderingsmetoden är pris- och volym-
premiemetoden. Naturligtvis bör rimlig försiktighet iakttas vid tillämpningen av metoden för 
att undvika påverkan av alltför subjektiva bedömningar. Det är också viktigt att varumärken 
värderas med en konsekvent metod. 

6.2 Kritisk granskning 
 
Vår uppsats har utformats utifrån vår hermeneutiska vetenskapssyn, detta med avseende på 
både på vår insamling av sekundärdata och empiriskt material. Målet har således varit att 
uppnå en förståelsetillväxt hos oss forskare för att ett besvarande av undersökningens pro-
blemformulering ska vara möjlig. 
 
Vår förförståelse består till stor del av aktuella redovisningsrekommendationer som har kom-
pletterats av ett antal värderingsteorier. En anledning till att vi anser att detta har varit nöd-
vändigt är att uppsatsens problemformulering måste besvaras inom redovisningsutvecklingens 
ramar. Ett forskningsarbete som behandlar frågan om aktivering av varumärken som inte tar 
hänsyn till redovisningens profession, har föga utsikter att någon acceptans överhuvudtaget. 
Därmed infinner sig naturligtvis risken att denna undersökning har blivit alltför präglad av 
tidigare forskning och inte har möjligheten att bidra med egna nya rön. Vi bedömer dock ris-
ken som relativt liten med hänsyn till att vi har använt oss av både förespråkare av aktivering 
av internt upparbetade varumärken samt mer konservativa teoretiker som källor.  
 
Insamlandet av vårt empiriska material i form av intervjuer har präglats av relativt öppna frå-
gor för att kunna skapa möjligheter till att respondenterna svarar uttömmande på våra frågor. 
Nackdelarna med intervjuer som metod att insamla data är intervjuareffekter kan uppstå ge-
nom att vi medvetet eller omedvetet har påverkat vad respondenterna har svarat. Dessutom 
har vissa respondenter uppgett att egenintresset kan ha en viss betydelse i frågan. Det kan ha 
påverkat vilka svar som har givits men också att de har undvikit att ge oss svar som kan ha 
betydelse för vad denna undersöknings resultat och därmed våra slutsatser. I en undersökning 
av denna karaktär måste man som forskare välja ut den information som ska redovisas i empi-
risammanställningen. Det leder i sin tur till att det föreligger en viss risk att vi som undersöka-
re har valt att redovisa den del av informationen som har kommit oss till handa som passar in 
och bekräftar våra slutsatser. Märk väl att med detta avses inte att vi kan ha förvanskat den 
information som redovisats utan att vi har haft möjlighet att agera grindvakter till vår egen 
empiriska sammanställning. Detta skulle naturligtvis innebära att den bild som läsaren får 
naturligtvis är sann – men är den då rättvis? De flesta läsare svarar förmodligen nej på den 
frågan. För att undvika denna risk har vår handledare läst och godkänt utskrifter av samtliga 
intervjuer i denna undersökning. Dessutom har fyra av totalt sju respondenter läst och godkänt 
sammanställningarna av deras respektive intervjuer. Den främsta kritiken som kan riktas mot 
den empiriska undersökningen enligt oss är däremot att det interna bortfallet till viss har varit 
högt med avseende på royaltymetoden. Detta har sin förklaring antagligen i den tidsbrist som 
har varit kännetecknande för denna undersökning. På grund av detta bortfall har vi undvikit 
att dra alltför långtgående slutsatser med avseende på denna värderingsmetod, trots att vi fin-
ner den mycket intressant. 
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6.3 Avslutande diskussion 
 
Vad vi uppskattar med att varje uppsats har en avslutande diskussion, är att personerna bakom 
undersökningarna då får träda fram. Det är först i det här skedet de begränsande ramarna som 
ständigt har omgärdat undersökarnas kreativitet och åsikter äntligen lyfts bort. De får större 
möjlighet att tala fritt ur hjärtat. Detta är vad vi som undersökare har valt att göra under denna 
rubrik. 
 
Att vi har skrivit en uppsats som behandlar varumärken har ökat vår förståelse kring ämnet på 
ett sätt som förmodligen inte hade varit möjligt vid en traditionell fempoängskurs, som är van-
ligt vid studier vid vår institution. Vi har med egna ögon fått en ökad insyn i den oerhörda 
betydelsen som varumärken har idag, inte enbart genom denna undersökning utan också ge-
nom de diskussioner som har uppstått med vänner och bekanta. Den ökade betydelsen av va-
rumärken, har vi främst i denna uppsats belysts ur ett företags- och redovisningsperspektiv. 
Det som inte framgår i uppsatsens teoretiska och empiriska del är de diskussioner vi har haft 
sinsemellan om vad vi själva har för åsikter kring varumärken utifrån ett vidare, mer sam-
hällsorienterat perspektiv.  
 
Att vi har kommit fram till att varumärken har stor betydelse i dagens samhälle, innebär inte 
att vi anser att denna utveckling enbart kan beskrivas som positiv, även om varumärken 
många gånger underlättar då man som konsument ska välja vilken produkt som man ska köpa. 
Vi resonerar själva att kända företag är måna om sina varumärken och därmed inte säljer pro-
dukter som håller undermålig kvalitet. Vad vi däremot är kritiska till är att varumärken har 
fått för stor betydelse. Att varumärken har börjat stå för någonting och ska tillgodose andliga 
behov anser vi vara förkastligt. Det tyder endast på den historielöshet och snuttifiering som 
breder ut sig i samhället idag. Med andra ord att vi bara ser vad företagen vill att vi ska se, 
inte vad företagens varumärken egentligen står för. 
 
Vad som kan anses vara anledningen till denna utveckling är vi inte förmögna att svara på. Vi 
vill endast med denna avslutning markera att vi inte har förlorat vår akademiska frihet och är 
medvetna och till viss del håller med i den kritik som har riktats mot varumärkens alltför stora 
betydelse för vanliga människors vardag. 
 
En annan fråga som vi ställer oss är om det finns ett intresse för företagen att redovisa varu-
märken på balansräkningen. Att redovisa varumärken på balansräkningen kan kanske vara av 
intresse för aktieägarna för att försöka göra en bedömning av företagets framtida potential. 
För företagen innebär en redovisning av varumärken däremot extra kostnader.  
 
Problemet med att värdera ett varumärke är också att själva mervärdet består av så många 
komplicerade faktorer. För att ett varumärke enligt det teoretiska resonemanget skall ha ett 
värde, krävs det varumärkeskännedom. Konsumenterna måste känna till varumärket för att få 
en uppfattning om det. Dessa associationer leder förhoppningsvis till köp. Köpet gör då att 
varumärket får ett värde. Sammantaget kräver detta stor kompetens och kunnande hos de per-
soner som utför värderingen av varumärket. 
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6.4 Förslag till fortsatt forskning 
 
Vår slutsats är som redan nämnts är att de immateriella tillgångarna, däribland varumärken, 
blir allt viktigare för företagen. I slutändan leder det till att den rättvisande bilden av företa-
gens ekonomiska situation inte längre uppfylls, ur ett anglosaxiskt perspektiv. Problemet med 
de flesta värderingsmetoder som vi har behandlat är att det dels finns en svårighet att separera 
de kostnader som företaget har haft för skapandet av själva varumärket och dels separera de 
extra kassaflöden som uppkommer av det. Ett annat problem är att dessa metoder bygger del-
vis på subjektiva antaganden som kan vara svåra att bekräfta.  
 
Därför anser vi att det vore intressant genomföra en betydligt djupare undersökning, med stör-
re resurser, som syftar till att än mer förbättra värderingsmetoderna så att de i ännu högre grad 
tillfredsställer tillgångars erkännandekriterier. En sådan undersökning skulle kunna minimera 
betydelsen av subjektiva antaganden och därmed öka möjligheterna till att de internt upparbe-
tade varumärken kan aktiveras i framtiden.  
 
Ett annat ämne som kan vara intressant att undersöka, är om en eventuell redovisning av in-
ternt upparbetade varumärken skulle leda till någon betydande förändring med avseende på 
agerandet hos aktiemarknaden. 
 
Ett ytterliggare  forskningsområde är att utröna om aktivering av internt upparbetade varu-
märken är önskvärt från företagens synvinkel, och om deras kapitalstruktur skulle påverkas.   
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