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1. INLEDNING

I detta kapitel skall vi ge en bakgrund till varför denna uppsats skrivs samt

framställa de problemfrågor som senare kommer att behandlas i

uppsatsen. Vidare följer syftet med uppsatsen samt gjorda avgränsningar.

1.1 Bakgrund

Före 1970-talet bestod företagens balansräkningar av i huvudsak materiella

tillgångar såsom anläggningstillgångar och omsättningstillgångar.1 I

dagsläget ser det dock annorlunda ut.  I företagens årsredovisningar

framgår det att vart och vartannat företag redovisar immateriella tillgångar.

De immateriella tillgångarna kan exempelvis vara goodwill, patent och

varumärken. 2 Denna uppsats behandlar varumärken.

Varumärkesvärderingen tog sin början i Australien i början på 1980-talet.

Rupert Murdoch, den australiensiske tidningsmagnaten, beslutade sig 1984

för att ta upp tillgångarna av förvärvade tidnings- och tidskriftstitlar i

balansräkningen i sitt australiensiska bolag. Att aktivera dessa tillgångar

var ett förutseende drag från Murdochs sida då dessa värderingar gav

honom ett försprång när han gjorde förvärv i USA. I USA finns

möjligheten att skriva av goodwill över en längre period, Murdoch skrev

däremot ner goodwill direkt mot bolagets egna kapital och behöll

därigenom sina resultaträkningar intakta. Genom att ange ett värde på

tidnings- eller tidskriftstitlarna, det vill säga sina varumärken, stärktes

                                                
1 Gajland, D; Treffner, J. (2001) “Varumärket som värdeskapare“
2 Årsredovisningar 2000 och 2001



Värdering och redovisning av varumärken

2

bolagets balansräkning. Murdoch var den förste att tillämpa värdering av

varumärken i modern tid.3

Även om Murdoch var den första att tillämpa värdering av varumärken så

lanserades värdering av varumärken som fenomen av det brittiska

konsultföretaget Interbrand Group plc. i mitten av 1980-talet. Det hela hade

sin upprinnelse i några större företagsförvärv där värdet på några kända

varumärken hade avgörande betydelse. Ett exempel är det som hände när

bolaget Goodman Fielder Wattie (GFW), ett australiensiskt

livsmedelsföretag, lade ett fientligt bud på det brittiska livsmedelsföretaget

Ranks Howis McDougall (RHM). Företaget RHM kan liknas vid svenska

ICA. Australiensarna lade ett lågt bud på RHM vilket medförde att RHM

blev medvetna om att det värde som redovisades var lägre än det värde de

ansåg att bolaget hade. Bolaget hade en svag balansräkning då bolagets

mest värdefulla tillgångar, dess varumärken, ej aktiverades. Innebörden av

detta är att det för uppköpare blir billigt att förvärva ett sådant bolag. RHM

hade alla sina starka varumärken och insåg att om de inte kunde få

investerarna att förstå detta underliggande värde i verksamheten, kunde

någon försöka köpa upp bolaget och köparen skulle ha möjlighet att

förvärva RHM för ett underpris. Historien slutade med att varumärkena

värderades av Interbrand Group plc, vilket ledde till att företagets tillgångar

nästintill fyrdubblades.4 Detta förfaringssätt är dock inte längre tillåtet då

nya regler nu antagits i Storbritannien i och med UK-GAAP.

Debatten om huruvida varumärken hör hemma i balansräkningen eller ej

eskalerade när företag i Storbritannien, exempelvis Guiness och Cadbury-

Schweppes, tog upp varumärken i sina balansräkningar. När flera brittiska

                                                
3 Falck, R. (1990) ”Sätt värde på ditt märke”
4 Ibid.
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storföretag bestämde sig för att göra detsamma blev situationen för den

brittiska revisorskåren svår. De stora industriföretagen gjorde detta för att

få sina varumärkestillgångar uppvärderade, dels för att internt och externt

tillmäta dessa tillgångar ett större intresse och dels för att skapa möjligheter

till bättre finansiering.5 Denna debatt har här i Sverige utvecklat sig till att

det numera är möjligt att aktivera varumärken, då Redovisningsrådets

rekommendation nummer 15 (RR15) tillåter en aktivering till

anskaffningsvärde.

Vi anser att de immateriella tillgångarnas relevans idag är stor, vilket visas

av att allt fler företag väljer att redovisa immateriella tillgångar i sin

balansräkning.6 På senare år har vi sett hur IT-företagen blåste upp sina

balansräkningar till orimliga nivåer. Konsekvensen av detta blev att många

av företagen gick i konkurs på grund av att deras balansräkningar saknade

substans, det vill säga innehöll icke realiserbara tillgångar.7 Detta visar på

att det är viktigt att det sker en realistisk värdering av immateriella

tillgångar, exempelvis varumärken.

Med varumärke avses ett ord, märke, en symbol eller utformning som

identifierar en produkt eller differentierar ett företag och dess utbud från

andra företags.8 I Sverige har sådana varumärken som ICA, COOP,

Marabou, Swedish Match med flera ett stort värde i sig själva då

varumärket ger en bild av vad produkterna representerar. Varumärket är

alltså förenat med en image, det vill säga omvärldens föreställning av

företaget och dess produkter.9 Syftet med varumärket kan även uttryckas

                                                
5 Falck, R. (1990) ”Sätt värde på ditt märke”
6 Rundfelt, R. (1998) ”Tendenser i börsbolagens årsredovisningar 1998”
7 Ibid.
8 Nilson, T. H. (1999) ”Ladda ditt varumärke – Strategier och praktiska råd”
9 Håkansson, P. Wahlund, R. (1996) ”Varumärken från teori till praktik”



Värdering och redovisning av varumärken

4

som; ”att förändra immateriella värden till reella intäkter”10. Innebörden

av detta är att varumärket skall bidra till företagets vinst. Genom att skapa

ett starkt varumärke kan företaget, enligt vår mening, erhålla en

konkurrenskraftig position på marknaden.

Värdering och redovisning av varumärken är av flera anledningar relevant.

Det är av intresse för t.ex. kreditgivare som skall bedöma ett företags

framtida kassaflöden.  För att de ska kunna göra en korrekt bedömning

måste de veta efter vilka principer varumärket har värderats. Ett företag

med större tillgångsmassa kan ha större kreditmöjligheter. Bedömningen

kan då enligt vår uppfattning påverkas av hur företagen behandlat sina

varumärken. Vidare torde problematiken att värdera varumärken intressera

såväl redovisare och revisorer som börsanalytiker. Vad gäller

börsanalytikerna måste de känna till bakgrunden till värderingarna av

företagens tillgångar för att kunna göra jämförelser mellan olika företag

och avgöra om det är företag värda att investera i.

Redovisning av immateriella tillgångar har tidigare varit föremål för studier

vilket visar på att området är problematiskt. Exempelvis har fenomenet

behandlats i magisteruppsatser, till exempel i en uppsats från år 2000,

skriven av Anita Mårtensson Halilovic och Anna-Clara Norrström.11

Litteratur som behandlat varumärkesvärdering är bland annat Håkansson

och Wahlunds bok Varumärken från teori till praktik, Sätt värde på ditt

märke av som utgivits av BNL information i samarbete med Awapatent

samt Varumärket som värdeskapare av Treffner och Gajland. Redovisning

av varumärken behandlas av IASC i IAS38 vilken har översatts av

Redovisningsrådet till RR15. Litteratur som behandlat redovisning av

                                                
10 www.awapatent.com, 2002-02-04 kl. 12.45
11 Mårtensson Halilovic, A; Norrström, A-C. (2000) ”Redovisning av immateriella tillgångar”
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immateriella tillgångar och som utgör en viktig källa för vår uppsats är

bland andra Accounting Theory av Riahi-Belkaoui, samt RR15.

1.2 Problemdiskussion

Det kan ifrågasättas om det är lämpligt ur företagets perspektiv att aktivera

varumärken i balansräkningen. Om vi ser tillbaka på Neurosedynskandalen

på 1960-talet, där det lugnande läkemedlet Neurosedyn visade sig

framkalla fosterskador om modern tagit läkemedlet under graviditeten,

förlorade läkemedelsföretaget ASTRA både kapital och trovärdighet.12

Detta visar på varumärkets sårbarhet då varumärket ASTRA direkt

förlorade all sin trovärdighet. Om ASTRA då haft varumärken i

balansräkningen hade värdet efter skandalen försämrats. Detta visar på att

det ”bestående värdet” i ett varumärke kan ifrågasättas.

Aktivering av varumärken kan även ifrågasättas utifrån vissa

redovisningsprinciper. Vi anser att objektivitets- och

försiktighetsprinciperna talar mot aktivering av varumärken då det är svårt

att erhålla ett objektivt värde på ett varumärke och det kan inte anses som

helt överensstämmande med försiktighetsprincipen att aktivera varumärken

då dessa är sårbara. Vi frågar oss vidare om det är möjligt att hänföra en del

av vinsten till varumärket. Detta är en förutsättning i vissa

värderingsmodeller. Om detta är möjligt anser vi att det blir en subjektiv

bedömning vilket leder till en osäkerhet i det erhållna värdet. Denna

osäkerhet kan enligt vår mening tala mot en aktivering av

varumärkesvärdet.

                                                
12 Hirsch, Jr et al (1995) ”Vad varje svensk bör veta”
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Det kan även ifrågasättas om det värde som åsätts varumärken i

balansräkningen kan ligga till grund för en kreditbedömning. Dessa kan ju

som vi tidigare visat förlora sitt värde. Att ett företag redovisar relativt

stora varumärkesvärden i balansräkningen kan även ge en negativ signal då

detta kan innebära att företaget saknar substans eller ej har en ekonomisk

möjlighet att kostnadsföra utgifterna för dessa löpande.

Den senaste tiden har allt fler företag valt att aktivera immateriella

tillgångar. Varumärken, som är en immateriell tillgång, har för många

företag fått stor betydelse.13 Detta leder till att om aktivering av

varumärken skall förekomma skall detta ske till ett realistiskt värde. Det

finns enligt vår mening flera intressanta anledningar att lägga ned resurser

på att värdera varumärken. En anledning är att företaget har för avsikt att

visa för såväl ägarna som omvärlden vilket värde deras varumärke har.

Detta för att ge information om de tillgångar som finns i företaget. Ett känt

varumärke kan eventuellt öka kreditgivares benägenhet att bevilja krediter

vilket förstärks av att det är möjligt att pantsätta varumärken14. En

aktivering av varumärken skulle även kunna försvåra uppköpsförsök då

företaget visar upp en årsredovisning som är mer korrekt. Ytterligare en

orsak att värdera varumärken, är att för den interna styrningens skull veta

värdet av varje varumärke och ställa interna avkastningskrav på basis av

varumärkets värde. 15

Värdering och redovisning av varumärken medför olika problem:

Den inledande frågan, som vi anser vara nödvändig för att undersöka

värdering och redovisning av varumärken, är varför varumärken är viktiga
                                                
13 Falck, R. (1990) ”Sätt värde på ditt märke”
14 Levin, M; Wessman, R. (1996) ”Varumärkesrättens grunder”
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och hur företagen i studien förhåller sig till sina varumärken. Vidare frågar

vi oss om litteraturens definitioner av varumärket och dess funktioner

stämmer överens med företagens syn och om företag inom skilda branscher

har olika uppfattningar om varumärkets viktigaste funktioner.

Ibland kan varumärket förväxlas med företagets namn. Firman (företagets

juridiska namn) och varumärket gränsar till varandra och de sammanfaller

på många olika sätt vilket leder till att det kan vara svårt att avgöra vad som

är varumärke respektive firmanamn. VOLVO är ett exempel på ett

varumärke som ligger nära firmanamnet, Volvo AB.16 I vissa fall kan dock

varumärket vara det samma som företagsnamnet. Ett exempel på detta är

Husqvarna Skog och Trädgård som förutom varumärket Husqvarna innehar

varumärkena Partner och Jonsered.17 För att kunna dra slutsatser om hur

varumärken bör värderas och redovisas måste en åtskillnad göras mellan

företaget och varumärket. Annars finns risken att det är företaget och inte

varumärket som värderas. För att förstå vilken innebörd varumärket har för

företaget har vi ställt oss frågan: Vad är ett varumärke och vilken

betydelse och funktion har varumärket för de olika företagen?

Då varumärkesvärdering först på senare tid blivit aktuellt har detta enligt

vår uppfattning inte behandlats lika ingående som andra tillgångstyper.

Värdering av varulager har till exempel en detaljerad reglering, det finns

regler om inkurans och olika metoder som genomsnittsmetoden,

standardkostnadsmetoden samt ”first in first out” (FIFO). RR15 fastslår att

varumärken skall redovisas till anskaffningsvärde.18 Detta för med sig

problem för företag som tidigare förvärvat ett varumärke som redovisas i

                                                                                                                                              
15 Falck, R. (1990) ”Sätt värde på ditt märke”
16 Sundin, J. (1997) ”Varumärken - praktisk handbok i varumärkesrätt”
17 www.husqvarna.se 2002-02-15 kl.12.23
18 Rundfelt, R. (1998) ”Tendenser i börsbolagens årsredovisningar 1998”
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balansräkningen till ett lägre värde än det approximerade nuvärdet. Dessa

företag får alltså svårt att ta upp sitt varumärke till dess ”verkliga” värde.

Det finns visserligen en möjlighet till uppskrivning av immateriella

tillgångar men de krav som ställs för detta är mycket hårda. Det måste

finnas en aktiv marknad för tillgången, det vill säga många köpare och

säljare och även en öppen prissättning vilket är omöjligt vad gäller

varumärken.19 Ovanstående resonemang leder fram till frågan: Vilka

metoder används för att värdera ett varumärke, är dessa tillförlitliga

och kan de erhållna värdena aktiveras i balansräkningen?

Enligt RR15 kan varumärken aktiveras om de uppfyller kriterierna för att

redovisas som immateriella tillgångar, det vill säga objektivt

anskaffningsvärde, framtida nytta samt bestående värde.20 Företag kan välja

att inte aktivera varumärken i sin årsredovisning, vilket kan bero på

osäkerheten vid värderingen och att företaget därigenom med stöd av

försiktighetsprincipen avstår från att aktivera varumärken. Dessa företag

kan istället kvalitativt beskriva sina varumärken i årsredovisningen. Andra

företag aktiverar sina varumärken som en tillgång i balansräkningen och

åberopar principen om rättvisande bild. Problemet som uppstår är att

redovisningen inte blir jämförbar mellan de olika företagen. Detta kan vara

problem vid företagsvärderingar och andra typer av jämförelser.

Ovanstående resonemang mynnar ut i frågan: Redovisar företag sina

varumärken och i så fall hur?   

                                                
19 Rundfelt, R. (1998) ”Tendenser i börsbolagens årsredovisningar 1998”
20 Ibid.
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1.3  Syfte

Syftet med denna uppsats är att undersöka varumärkets funktion i de olika

företagen i studien samt kartlägga företagens definition på varumärket. Vi

vill även beskriva och utreda hur och varför företag väljer att redovisa

varumärken samt utreda de använda värderingsmetodernas tillförlitlighet.

1.4  Avgränsningar

Immateriella tillgångar i form av goodwill och varumärken uppkommer

oftast vid företagsförvärv. För att erhålla ett urval där företagen troligen

gjort förvärv har vi valt att begränsa oss till att studera företag noterade på

OM Stockholms Fondbörs A-lista.
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2. METOD

För att vår studie skall anses vara tillförlitlig är vi av den åsikten att vald

metod skall beskrivas och argumenteras för. Läsaren skall kunna bilda sig

en uppfattning om den valda metoden och därigenom kunna utvärdera om

den är ett hjälpmedel för att ge svar på de problem vi presenterat.

2.1. Vetenskaplig ansats

En utgångspunkt vid författandet av en uppsats är att identifiera det

paradigm som råder i det valda ämnesområdet. Utifrån detta paradigm sker

de tolkningar som författaren gör, då ett gemensamt paradigm styr

forskningen och skapar enighet inom forskarsamhället. Paradigmet

föreskriver för forskarna vad som är, och vad som inte är, tillåtet.21

2.1.1  Paradigmsynsätt

Thomas Kuhn myntade begreppet paradigm och presenterade i boken ”The

structure of scientific revolutions” grunddragen i den nya uppfattningen om

vetenskapens natur och utveckling. Häri lades grunden till begreppet

paradigm, vilket definieras som ”…ett allmänt erkänt vetenskapligt resultat

som under en tid ger en grupp forskare klart definierade problem och

legitima problemlösningar.”22 Paradigmet ger alltså gränser för vad

forskaren får göra.

                                                
21 Gilje, N.; Grimen, H. (1992) ”Samhällsvetenskapernas förutsättningar”
22 Ibid.
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Med paradigmet följer begreppet normalvetenskap. Kuhn menar med detta

en forskning som löser ”vetenskapliga pussel”. Forskaren utgår från att

pusslet har en lösning och de letar efter nya bitar som passar ihop. En rad

alternativ prövas och de som inte ger önskat resultat förkastas. Det är dock

inte själva paradigmet som förkastas utan det är forskaren som får kritiken

om han inte lyckas få en pusselbit att passa. Utgångspunkten är vanligtvis

att det olösta problemet i framtiden kommer få sin lösning av en mer

kreativ forskare.23

Enligt en annan vetenskapsteoretiker, George Ritzer, är ett paradigm den

fundamentala bilden av ämnet inom en vetenskap. Det definierar vad som

borde frågas, och vilka regler som bör följas i tolkningen av de svar som

erhålls. Paradigmet är den bredaste enheten av konsensus inom en

vetenskap och används för att differentiera ett vetenskapligt samfund från

ett annat. Paradigmet definierar och interrelaterar exempel, teorier, metoder

och de instrument som existerar inom det.24

Definitionen mynnar ut i paradigmets grundläggande komponenter enligt

Ritzer:

• Något som står som en modell för de som arbetar inom paradigmet

• En bild av ämnets innehåll

• Teorier

• Metoder och instrument

Det finns ej en sammanhängande definition för ett redovisningsparadigm

vilket innebär att redovisningen är en vetenskap som innehåller flera

                                                
23 Gilje, N.; Grimen, H. (1992) ”Samhällsvetenskapernas förutsättningar”
24 Riahi-Belkaoui, A. (2000) ”Accounting Theory”
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paradigm. Vart och ett av dessa redovisningsparadigm strävar efter

acceptans och dominans inom vetenskapen.25

Ett paradigm ”vinner” över ett annat för att dess anhängare har mer

inflytande än de som är anhängare till ett konkurrerande paradigm, och inte

nödvändigtvis för att deras är bättre än det konkurrerande. Exempelvis kan

ett paradigm bli mer accepterat än ett annat för att dess anhängare har

tillgång till och bestämmer över vilket material som skall publiceras. Det

paradigm som stödjer sig på icke publicerat material har svårare att få

anhängare. Det är alltså inte alltid det bästa, enklaste och mest omfattande

paradigmet som blir mest accepterat utan snarare det som stöds av rätt

personer.26

För vår uppsats kan ovanstående innebära att vi stöter på metoder för

värdering och redovisning av varumärken som inte stöds av någon

branschorganisation och därför kanske inte har lika stor acceptans som

andra metoder. Dessa kanske är mer användbara trots att de inte fått samma

genomslagskraft. Ritzers definition av ett paradigm skulle i vår studie

kunna innebära att det finns en vedertagen modell för varumärkesvärdering

och redovisning, en generell uppfattning om varumärken och metoder för

varumärkesredovisning.

Vår utbildning har medfört att vi antagit vissa normer och värderingar som

kan härledas till ett paradigm. Det är därför viktigt att vara medveten om att

detta påverkar vårt sätt att se på verkligheten och sanningen. Detta påverkar

även hur vi tolkar och analyserar de data vi samlar in i vår studie. De svar

vi erhåller tolkar vi enligt de förkunskaper vi har, vilket leder till att vi kan

                                                
25 Riahi-Belkaoui, A. (2000) ”Accounting Theory”
26 Ibid.
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förbise aspekter med varumärken som inte anses vara företagsekonomiska,

såsom de psykologiska aspekterna. Innebörden av detta är att vi måste vara

medvetna om våra begränsningar och försöka se problemet utifrån flera

olika perspektiv.

2.2 Undersökningsansats

Vid uppsatsskrivande är det nödvändigt att vara medveten om de centrala

begrepp som påverkar studiens genomförande. De begrepp vi valt att

behandla, då de påverkar vår studie, är: induktion och deduktion,

kvantitativ respektive kvalitativ undersökning samt validitet och reliabilitet.

2.2.1 Induktion och deduktion

Det finns tre sätt att dra slutsatser: genom induktion, deduktion eller genom

en kombination av dessa. Det induktiva angreppssättet innebär att forskaren

drar slutsatser som grundar sig på empiriska data. Utifrån skilda fenomen

dras mer generella slutsatser.27 Deduktion innebär att en logisk,

tankemässig slutledning med hjälp av hypoteser, testbara påståenden, görs.

Ur befintliga teorier härleds hypoteser som sedan prövas i det aktuella

fallet. Detta innebär att teorin bestämmer vilken information som skall

samlas in samt även hur den skall tolkas och relateras till den redan

existerande teorin.28 Kombinationen av induktion och deduktion formulerar

premisser som hypoteser, som är påståenden vars giltighet är möjlig att

pröva. Genom en deduktiv slutledning drar forskaren en slutsats av

                                                
27 Eriksson, L.T; Wiedersheim-Paul, F. (1999) ”Att utreda forska och rapportera”
28 Patel, R; Davidsson, B.  (1994) ”Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och
    rapportera en undersökning”
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verkligheten. Denna slutsats utsätts sedan för en empirisk prövning.

Därmed förenas empiri och logik. 29

De induktiva och deduktiva ansatserna illustreras med hjälp av

nedanstående figur:

FIGUR 1. INDUKTIV OCH DEDUKTIV ANSATS

Egen bearbetning av Eriksson, L.T; Wiedersheim-Paul, F.

I vår uppsats utgår vi från ett empiriskt problem på vilket vi söker finna

beskrivande teorier. Vi utgår alltså inte enbart från teorier utan studerar

även hur företagen redovisar och värderar sina varumärken. Detta för att få

de empiriska data som är nödvändiga för att vi ska kunna dra mer generella

slutsatser om hur varumärken värderas och redovisas. Vi menar därför att

vår uppsats både har induktiva och deduktiva inslag då vårt arbetssätt

kännetecknas av att vi använder oss av både empiri och teori för att komma

fram till slutsatser. För att ytterligare tydliggöra detta kan ovanstående

modell användas. Vi följer den deduktiva ansatsen genom att med hjälp av

befintliga föreställningar observera verkligheten och se om denna

överensstämmer med teorierna. Vår avsikt är ej att skapa nya teorier utan

                                                
29 Eriksson, L.T; Wiedersheim-Paul, F. (1999) ”Att utreda forska och rapportera”
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snarare att beskriva de befintliga. De induktiva inslagen utgörs av att vi

utgår från verkligheten för att göra jämförelser med den befintliga teorin.

2.2.2 Kvantitativa respektive kvalitativa studier

Vid genomförandet av en studie finns det olika sätt att inhämta

information. Dels handlar det om övergripande angreppssätt, som

experiment, fallstudier eller enkäter, dels handlar det om direkt

datainsamling genom intervjuer, sökning i databaser och dylikt. Det är

alltså viktigt att ta ställning till om studien skall gå på bredden eller djupet,

det vill säga om en kvantitativ eller kvalitativ studie ska göras. 30

För att få en bred studie väljs relativt många observationsenheter, det vill

säga individer, grupper, företag eller dylikt31. I en sådan kvantitativ studie

kan resultaten användas för att beskriva faktiska förhållanden inom noga

definierade populationer. Beroende på uppläggning av och storlek på

undersökningen kan generalisering göras, mot bakgrund av nödvändiga

begränsningar och tolkningar. Generellt för kvantitativa studier är att

beskrivning av material och metod skall vara så utförliga att samma

undersökning kan genomföras av någon annan med ett liknande mätresultat

som följd.32

Eftersträvas en mer djupgående studie väljs ett fåtal observationsenheter i

vilka forskaren går mer på djupet samt studerar ett större antal aspekter33.

Det resultat som erhålls kan sedan användas för att nyansera och precisera

frågeställningar, identifiera relevanta dimensioner samt ge fördjupad

kunskap inom ämnesområdet. Avsikten är här inte att generalisera utifrån
                                                
30 Eriksson, L.T; Wiedersheim-Paul, F. (1999) ”Att utreda forska och rapportera”
31 Lindholm, S. (1999) ”Forska och skriva – En liten vägledning”
32 Lindblad, I.B. (1998) ”Uppsatsarbete – En kreativ process”
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det empiriska resultat som erhållits utan snarare att ge ny kunskap, ökad

förståelse och fördjupad insikt baserad på genomtänkta tolkningar.34

Vi författare är av den uppfattningen att det finns fördelar med att göra en

studie som både har kvantitativa och kvalitativa inslag. Eftersom vi avser

att kartlägga hur företag värderar och redovisar sina varumärken, samt

utreda varför, menar vi att en kvantitativ undersökningsmetod kan utgöra

basen i vår undersökning. Vi anser att det är svårt att kartlägga något

fenomen enbart med hjälp av tio till femton intervjuer, vilket är allt vi

skulle ha hunnit med. Därför är vi av den uppfattningen att en

enkätundersökning är en lämplig metod att arbeta utifrån.  Däremot vill vi

komplettera vår kvantitativa studie med kvalitativa inslag för att ge ett

större djup.

De kvalitativa inslagen i vår studie utgörs av att vi har intervjuat

varumärkesexperten David Gajland på Öhrlings PricewaterhouseCoopers

för att jämföra dennes åsikter om varumärkesvärdering och redovisning

med de svar vi fått från företagen via enkäterna. Dessutom hade vi för

avsikt att ifrågasätta de metoder för varumärkesvärdering som framställs i

boken ”Varumärket som värdeskapare” som Gajland är medförfattare till.

Denna intervju är värdefull då vår värderingslitteratur till stor del utgörs av

denna källa. Intervjun genomfördes per telefon vilket inte kan likställas

med en personlig intervju men som torde upprätthålla en godtagbar

kvalitet. Detta då det finns samma möjlighet att förklara frågorna och ställa

följdfrågor som vid en personlig intervju.  Vi har även intervjuat

företagsrådivare Lars-Erik Henriksson på Föreningssparbanken i Linköping

för att erhålla en kreditgivares syn på varumärken. Detta då vi ifrågasatte

                                                                                                                                              
33 Lindholm, S. (1999) ”Forska och skriva – En liten vägledning”
34 Lindblad, I.B. (1998) ”Uppsatsarbete – En kreativ process”
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möjligheten att låta ett enskilt varumärke stå som säkerhet för en kredit.

Intervjuerna sammanställdes och sändes till respondenterna för

godkännande. Med dessa intervjuer har vi erhållit ett komplement till vår

kvantitativa studie.

2.2.3 Validitet och reliabilitet

Oavsett vilken typ av studie som genomförs är det av största vikt att

reflektera över begreppen validitet och reliabilitet. Detta eftersom hög

validitet och reliabilitet är ett slags kvalitetssäkring av studien.

Validitet kan definieras som ett mätinstruments förmåga att mäta det som

avses att mätas. Det förefaller tämligen naturligt att validiteten är en

mycket viktig del att granska när en studie skall utvärderas. En studie

genomförs för att forskaren skall få reda på, undersöka, ett specifikt

fenomen. I studiens syfte bestäms vad författaren vill utreda och därigenom

vad som skall mätas. Även om forskaren kommit fram till många slutsatser

blir dessa inte mycket värda om de egentligen inte har med studien att göra

och följaktligen inte överensstämmer med studiens syfte. En forskare som

genomfört en studie med låg validitet har således inte lyckats särskilt bra. 35

Reliabilitet innebär att mätinstrumentet skall ge tillförlitliga och stabila

värden. Reliabiliteten anses vara underordnad validiteten eftersom det inte

spelar någon större roll om mätinstrumentet ger tillförlitliga utslag om det

ändå inte är det som skall mätas som mäts. För att kontrollera att

mätinstrumentet som används ger tillförlitliga utslag skall studien senare

kunna upprepas med ett annat urval med samma resultat som följd. Detta

                                                
35 Eriksson, L.T; Wiedersheim-Paul, F. (1999) ”Att utreda forska och rapportera”
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kan jämföras med tidigare resonemang om kvantitativa studier. Det blir

svårare att kontrollera reliabiliteten när så kallade mjuka variabler

undersöks än när variablerna är kvantifierbara. Detta då det kan ligga en

större grad av personliga åsikter/värderingar bakom de mjuka faktorerna.36

För att kunna tillföra relevant och valid information till undersökningen

krävs att respondenterna i enkätundersökningen har god kunskap inom

området. Detta innebär att vi i vår undersökning, för att erhålla riktig

information om varumärkesvärderingen och redovisningen i företagen, har

valt att vända oss till den ekonomi- eller redovisningsansvarige på

respektive företag då dessa bör ha de kunskaper som erfordras för att

besvara enkäten. För att ta reda på vilka dessa personer är använde vi oss

av boken ”Sveriges största företag” (2001-2002)37.

Frågorna i enkäten38 har till en stor del varit flervalsfrågor med bestämda

svarsalternativ. Vi har kompletterat dessa med öppna frågor där detta varit

motiverat. Enkäten är uppbyggd efter våra problemfrågor vilket innebär att

vi först valt att fråga efter företagets definition på varumärket och vilka

funktioner hos varumärket de anser vara av störst vikt. Därefter bad vi

företagen att redogöra för om och i så fall hur de redovisar sina

varumärken, samt i de fall företagen aktiverat dessa, uppge vald

värderingsmetod. Stor vikt har lagts vid utformningen av frågorna för att

minimera feltolkningar och därigenom upprätthålla validiteten och

reliabiliteten i studien. Eva Leander, professor i statistik vid Linköpings

Universitet, har bistått vid utformningen av enkäten.

                                                
36 Eriksson, L.T; Wiedersheim-Paul, F. (1999) ”Att utreda forska och rapportera”
37 (2001) ”Sveriges största företag”
38 Se bilaga 1
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2.2.4 Urval

För att kunna kartlägga hur företag värderar och redovisar sina varumärken,

måste ett urval göras då det vore alltför omfattande att studera alla företag i

Sverige (steg 1 i urvalsprocessen). Det problemområde vi valt att utforska

har den karaktären att ett slumpmässigt urval kan ge ett irrelevant utfall då

det fenomen vi vill kartlägga inte finns i alla företag. Vi har därför gjort ett

bedömningsurval. Vid ett bedömningsurval är det viktigt att först fråga sig

vilka karaktäristika hos företagen som eftersträvas.39 I denna studie söker vi

företag som innehar varumärken eller redovisar varumärken eller goodwill.

Goodwillvärdet är av intresse då detta kan innehålla varumärkesvärden.

De karaktäristika vi söker torde främst finnas i publika företag (steg 2) då

dessa på grund av sin storlek sannolikt redovisar varumärken eller stora

goodwillposter i sina årsredovisningar. För att verifiera detta studerade vi

årsredovisningar från publika företag. Eftersom varumärkes- och

goodwillvärden främst uppkommer i samband med företagsförvärv riktades

vårt intresse till företagen på A-listan OM Stockholms Fondbörs (steg 3) då

de enligt vår mening troligen någon gång gjort ett företagsförvärv. Dessa

företag är troligtvis intresserade av att framhäva att de är välrenommerade.

Urvalet omfattar därmed 64 företag, detta innebär att samtliga företag på

A-listan ingår i vårt urval (steg 4). Sannolikheten att finna företag vilka

förvärvat andra företag och därigenom erhållit goodwill och/eller

varumärken anser vi tilltar med storleken på företaget. Även de företag som

kan tänkas inneha men inte aktiverar varumärken kan vara av intresse för

oss, då de kan ha goda argument för sitt ställningstagande. Vi anser att det

är minst lika viktigt att få in denna aspekt i studien för att undvika ett

                                                
39 Eriksson, L.T; Wiedersheim-Paul, F. (1999) ”Att utreda forska och rapportera”
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ensidigt perspektiv på relevansen av varumärken i årsredovisningen. Vår

urvalsprocess illustreras i figur 2.

FIGUR 2. VÅR URVALSPROCESS

Om vi istället för ett bedömningsurval gjort ett slumpmässigt urval hade

risken varit större att urvalet inkluderat företag som vare sig innehar

varumärken eller goodwill. Detta hade i sin tur medfört irrelevanta svar

från respondenterna. Därmed hade vi inte lyckats upprätthålla validiteten

då det inte varit det som vi menade mäta som hade mätts.

2.3 Bortfallsdiskussion

En av nackdelarna med att använda enkäter för informationsinsamling är

risken för bortfall. Bortfallet kan avse såväl hela enkäten, det vill säga att

enkäten inte besvaras alls, som enskilda frågor i enkäten. Om det visar sig

att en viss fråga har ett stort bortfall kan detta innebära att frågan upplevs

som svårförståelig eller för känslig. Bortfall innebär att resultatet kan bli

felaktigt exempelvis om de som inte svarat på enkäten har en uppfattning

som skiljer sig från respondenternas.40

                                                
40 Eriksson, L.T; Wiedersheim-Paul, F. (1999) ”Att utreda forska och rapportera”

1. Samtliga företag

3. Företag på A-listan
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För att förebygga bortfall har vi vid formuleringen av frågorna tänkt

igenom dessa för att undvika tvetydighet samt göra dem så lättbegripliga

som möjligt. Vi har dessutom kontaktat en sakkunnig inom statistik,

särskilt inom enkäter, för att få en utomståendes syn på de frågor vi avser

ställa. Här var det främst den tekniska delen som studerades, det vill säga

formulering, antal svarsalternativ, antal frågor med mera. Vi lät även skicka

iväg enkäten till vår kontakt på Öhrlings PricewaterhouseCoopers i

Stockholm, för att få den innehållsmässiga delen utvärderad, det vill säga

om de frågor som ställts är relevanta samt om de kommer att ge svar på de

frågor vi har ställt oss.

Efter första utskicket var svarsfrekvensen 25 %. Företagen som ej besvarat

enkäten kontaktades per telefon för att erhålla en godtagbar svarsfrekvens.

Efter detta var svarsfrekvensen 51,6 %. Telefonintervjuerna genomfördes

med enkäten som mall och redovisas som telefonintervjuer. Vi har inte

noterat något partiellt bortfall, det vill säga bortfall på vissa frågor, vilket

tyder på att enkätfrågorna varit lättförståeliga.

Vi erhöll, som ovan nämnts, knappt 50 % bortfall. Orsaken till bortfallet

kan bero på många faktorer, främst tror vi orsaken till bortfallet är att det

vid vår empiriinsamling var bokslutsarbete bland företagen. Detta kan ha

inneburit att vår enkät inte prioriterades då det fanns andra arbetsuppgifter

som ansågs vara av större vikt. Några av företagen kontaktade oss för extra

svarstid, vilket vi godtog. Andra orsaker till bortfallet kan ha varit ointresse

då varumärkesvärdering och redovisning kanske inte genomförs i företaget.

När vi analyserade bortfallet kunde vi inte urskilja någon tendens till att

företag inom någon viss grupp var överrepresenterade. De svar vi erhöll var
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jämnt fördelade över företagsgrupperna vilket torde ge en bra bild över hur

företag noterade på OM Stockholms Fondbörs hanterar sina varumärken.

Detta styrks av att de företag som ej besvarat enkäten inte i väsentlig grad

skiljer sig i storlek och verksamhet från de företag som besvarat enkäten.

Exempelvis har inte Volvo AB besvarat enkäten, det har däremot Scania

AB gjort.

2.4 Generalisering

Vid en undersökning kan allmängiltig kunskap eftersträvas för att kunna

generalisera till olika situationer och över tiden. Om sådan kunskap skall

kunna erhållas krävs en bred och djup utredning då enstaka observationer

inte alltid ger tillräcklig information.41 Generalisering innebär att skapa

samband, som håller oberoende av tid och rum och som även är oberoende

av forskaren.42 Vår undersökning har bland annat till syfte att kartlägga och

beskriva varumärkesvärdering, redovisning och användningen av

värderingsmetoder bland företagen på OM Stockholms Fondbörs A- lista.

Genom att vi valt en kvantitativ undersökningsmetod, i vårt fall i form av

en enkät, har vi haft möjlighet att låta ett större antal företag ingå i studien

än vad som varit tidsmässigt möjligt vid intervjuer. Detta innebär en bredd i

studien vilket tillsammans med intervjuerna ger studien validitet och

reliabilitet enligt tidigare resonemang.

Vår insamlade empiri består av data från skilda företagstyper då vi valt att

studera hela A- listan. De svar vi erhållit är därför inte knutna till en viss

företagstyp vilket leder till att vi har erhållit en bild över hur det undersökta

                                                
41 Eriksson, L.T; Wiedersheim-Paul, F. (1999) ”Att utreda forska och rapportera”
42 Lindholm, S. (1999) “ Forska och skriva – En liten vägledning”



Värdering och redovisning av varumärken

24

fenomenet hanteras av de olika företagen. Enkäten har utformats så att den

ej är specifikt anknuten till någon viss bransch då frågorna är av allmän

karaktär. Svarsfrekvensen är i relation till antal företag i respektive grupp,

det vill säga vi har erhållit fler svar från tillverkningsindustriföretag

eftersom denna grupp utgör 25 av de 64 tillfrågade företagen och är den

största företagsgruppen. Hade vi fått få svar från denna grupp och svar från

samtliga företag inom exempelvis gruppen tjänsteföretag hade en

generalisering varit svårare att göra. Detta leder till att vi anser oss ha

möjlighet att göra en generalisering till företag på OM Stockholms

Fondbörs A- lista.

2.5 Källkritisk diskussion

Förutom hanteringen av bortfall är den litteratur som författaren använder

sig av avgörande för en uppsats kvalitet. Vi har använt oss av litteratur

inom varumärkesvärdering och redovisning samt årsredovisningar från de

företag som ingår i studien. Vi har främst använt oss av årsredovisningarna

från 2001, i de få fall dessa ej fanns tillgängliga användes

årsredovisningarna från år 2000. Vi anser dock att de äldre

årsredovisningarna inte påverkat studiens resultat, då sättet att redovisa

varumärken inte torde ändras från ett år till ett annat. För att kontrollera

detta ytterligare har vi i vissa fall även undersökt samma företags

årsredovisningar över ett flertal år. Vad gäller litteraturen om värdering och

redovisning av varumärken har några källor tillhandahållits av experter på

varumärkesvärdering från Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Stockholm.

Vi anser att dessa källor är värdefulla, då det finns en tydlig

verklighetsförankring i materialet. Vi har dock ställt oss kritiska till vissa

resonemang i dessa källor vilket framkommer i kapitel 5. Analys.
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3. REFERENSRAM

I detta kapitel avser vi att redogöra för vad ett varumärke är samt dess

funktioner och även de metoder för värdering och redovisning av

varumärken som förekommer. Detta för att skapa en ”verktygslåda” som vi

sedan har nytta av när vi analyserar företagens metoder för värdering och

redovisning av varumärken i kapitel 5. Analys. Vidare vill vi med detta

kapitel underlätta för läsaren att bedöma Empiri- och Analyskapitlen.

3.1 Definitioner av begreppet varumärke

Det finns flera olika definitioner på begreppet varumärke, till exempel

varumärket som särskiljare av olika tillverkares produkter, och definitioner

som innefattar psykologiska aspekter, till exempel ett medel för att uttrycka

olika inställningar. En definition av varumärkesbegreppet är:

”Ett namn, term, tecken, symbol, eller design, eller en kombination av

dessa, syftande till att identifiera en säljares, eller grupp av säljares, varor

eller tjänster och att skilja dessa från konkurrenternas”43

Denna definition pekar på varumärkets särskiljande förmåga (se figur 3,

kapitel 3.2). Varumärket skall tala om för kunden vem som producerat

varan eller tjänsten på ett sådant sätt att tillverkaren inte förväxlas med sina

konkurrenter.  Ett annat sätt att se på varumärken är:

”Ett varumärke är egentligen inget annat än en symbol, men en symbol

med en enorm potential. Symbolen kan uttryckas på många olika sätt, den
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kan representera många olika värdedimensioner och den kan vara något

som företaget vårdar och bygger eller exploaterar och negligerar. Men,

oberoende av hur man laddar varumärket så förblir det en symbol för ett

företag …en produktgrupp… en enstaka produkt… en individ… en grupp

människor… ett antal servicetjänster, eller en kombination av flera eller

alla dessa uttryck.”44

Detta visar på varumärket som något mer än särskiljande. Det framhäver

även varumärkets roll som värdeskapare (ingår i kundlojaliteten i figur 3)

för företaget. Ytterligare en definition ges av lagstiftaren:

”…särskilt kännetecken för varor som tillhandahålls i en

näringsverksamhet. Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan

återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer,

bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess

förpackning, förutsatt att tecknen kan särskilja varor som tillhandahålls i

en näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan.” 45

Ovanstående citat visar på en juridisk definition och att även lagstiftaren

anser att det är särskiljandeförmågan som är det centrala i begreppet

varumärke. Genom denna särskiljandeförmåga blir förbuden mot

vilseledande kännetecken och renommésnyltning i lagen uppenbara.46

Varumärket skall ge varan en identitet som leder till att kunden återkommer

och köper samma vara.47

                                                                                                                                              
43 Håkansson, P., Wahlund, R.  (1996) ”Varumärken – Från teori till praktik“ sid 9
44 Nilsson, T.H. (1999) ”Ladda ditt varumärke – strategier och praktiska råd” sid 75
45 Varumärkeslagen (1960:644) 1§
46 Bernitz, U. (1993) ”Svensk marknadsrätt”
47 Sundin, J. (1997) ”Varumärken – Praktisk handbok i varumärkesrätt”
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3.2 Vad är skillnaden mellan varumärke och företagsidentitet?

För att på ett tidigt stadium undvika missförstånd kan det vara behövligt att

särskilja begreppet varumärke från begreppet företagsidentitet. Detta då det

är viktigt att veta vad som värderas, varumärket eller företaget. Företag

som värderar varumärken blir ofta beskyllda för att värdera företaget och

inte varumärket48.

Ett varumärke förmedlar ett budskap för en produkt eller viss tjänst och har

främst påverkan på en slutkonsuments beteende i en köpsituation. En

företagsidentitet däremot förmedlar ett budskap mellan säljare och köpare i

andra köpsituationer, exempelvis vid rekrytering av medarbetare. Om

företaget är känt för generösa Trainee-program och goda karriärmöjligheter

är detta en del av företagsidentiteten vilken, enligt vår mening, kommer att

påverka företagets möjligheter att attrahera ny arbetskraft. Företagets

varumärken är i detta fall av underordnad betydelse. Företagsidentiteten

spelar även en roll vid business to business - transaktioner där varumärket

spelar en mindre roll då köparen vid en sådan transaktion har sakkunniga

medarbetare som har större möjligheter att utvärdera produkten eller

tjänsten än en konsument har. I båda fallen förmedlas budskapet genom att

mottagaren gör vissa associationer när han eller hon exponeras för

varumärket eller företagsidentiteten.49

Ett exempel som visar skillnaden mellan varumärke och företagsidentitet är

att för den som vill köpa ett tvättmedel torde företagsidentiteten vara av

mindre vikt. Det gör ingen skillnad för konsumenten om det är Cederroth

eller Lever Fabergé som tillverkat produkten, det som däremot påverkar

                                                
48 Gajland, D; Treffner, J. (2001) ”Varumärket som värdeskapare“
49 Ibid.
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konsumenten är de associationer han har till produktens varumärke. I detta

fall väljer konsumenten mellan exempelvis varumärkena Grumme och Via.

Skälet till att begreppen företagsidentitet och varumärke kan förväxlas är

att varumärket till namnet kan vara det samma som företagsidentiteten. I

till exempel fallen Ericsson och Volvo är respektive beteckning benämning

på såväl varumärke som företagsidentitet. En mobiltelefon tillverkad av

Ericsson marknadsförs alltid under varumärket Ericsson, på samma sätt

som en bil tillverkad av Volvo alltid marknadsförs under varumärket

VOLVO. För andra företag är benämningarna dock helt olika. Det finns

ingen personbilsmodell tillverkad av General Motors som marknadsförs

under varumärket General Motors, utan de marknadsförs under

varumärkena Cadillac, Pontiac, Chevrolet med flera.50

FIGUR 3. VARUMÄRKETS DEFINITION OCH FUNKTION
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3.2.1 Olika former av varumärken

Varumärken kan, förutom att som tidigare nämnts vara det samma som

företagets namn, även vara det samma som51:

• Koncernnamn (exempelvis Arla)

• Produktgruppsnamn (BMW 5-serie)

• Produktnamn (Coca-Cola, Fanta)

• En blandning mellan företagsnamn och produktnamn (Kellogg´s

Corn Flakes)

Så länge varumärket är ett produktnamn, produktgruppsnamn eller en

blandning mellan företagsnamn och produktnamn är det inte några

svårigheter med att särskilja varumärket från företagsidentiteten, och

därmed ingen risk att det är företaget som värderas i stället för varumärket.

Det är när varumärket är detsamma som företagsnamnet eller

koncernnamnet som missuppfattningar kan ske.52 Det kan i sådana lägen

vara svårt att veta var företagsnamnet slutar och var varumärket tar vid.

Ett exempel på ett varumärke som tydligt är avskild från företagsnamnet är

BREGOTT från ARLA. I marknadsföringen framhävs ej företagsnamnet

utan det är produkten BREGOTT som exponeras. Detta visar på att ARLA

avskilt varumärket från företagsnamnet vilket leder till att det för

konsumenten är produktnamnet BREGOTT som är centralt.

                                                                                                                                              
50 Gajland, D; Treffner, J. (2001) ”Varumärket som värdeskapare“
51 Nilsson, T.H. (1999) ”Ladda ditt varumärke – Strategier och praktiska råd”
52 Ibid.
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Det är dock inte bara ovanstående distinktioner som måste göras, det måste

även tas hänsyn till om det i begreppet varumärke avses den juridiska

aspekten eller varumärket som värdesymbol.53

3.2.2 Juridisk aspekt eller värdesymbol?

Den engelska terminologin är tydligare än den svenska vad gäller att skilja

på den juridiska aspekten och varumärket som symbol. När det talas om

varumärket som ett juridiskt fenomen benämns varumärket ”Trademark”

medan det talas om ett ”Brand” när varumärket som symbol avses (se figur

3). Det svenska begreppet varumärke gör dock ingen åtskillnad mellan

dessa betydelser.54

I betydelsen Trademark behöver inte varumärket ha någon positiv

laddning, utan däri innefattas endast en logotype i en viss utformning. Det

är alltså endast kännetecknet som innefattas i begreppet Trademark och

som företagen skyddar. Då begreppen varumärke och företagsidentitet är

abstrakta kan dessa inte registreras, utan det är kännetecknen som

skyddas.55 Det skyddade kännetecknet får ej innehålla benämningar, figurer

etcetera som vilseleder om den vara som kännetecknet betecknar och

därigenom påverka efterfrågan på denna.56 Ensamrätt till ett varumärke kan

förutom genom registrering även erhållas genom inarbetning. Ett

varumärke anses vara inarbetat då kännetecknet är allmänt känt bland de

till vilka näringsidkarens verksamhet riktar sig. Inarbetningen kan vara

                                                
53 Nilsson, T.H. (1999) ”Ladda ditt varumärke – Strategier och praktiska råd”
54 Ibid.
55 Gajland, D; Treffner, J. (2001)  ”Varumärket som värdeskapare“
56 Bernitz, U. (1991) ”Svensk Marknadsrätt”
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geografiskt begränsad, vilket medför ensamrätt endast inom ett begränsat

område.57

I betydelsen Brand ligger inga juridiska betydelser utan de känslomässiga

och annat som associeras till begreppet varumärke som till exempel

igenkännande. Det är ofta detta som gör att det råder en förvirring vad

gäller innebörden av begreppet varumärke.58 I form av en värdesymbol är

varumärkets kännetecken viktigt då detta är något som gör att vi kan

identifiera det. Ett kännetecken är figurmärket. Detta kan utgöras av

geometriska figurer, säreget utformade bokstäver, avgränsade ytmönster,

tillverkade alster etcetera.59 Se nedanstående exempel:

                                            

Ett annat kännetecken är det så kallade ordmärket, det vill säga ett namn.60

Ett ordmärke kan vara det samma som företagets logotyp. Nedan ges

exempel på olika ordmärken:

                           

Symbolerna och ordmärkena ovan visar logotypens betydelse för

igenkännandet av varumärket.

                                                
57 Svensson, C.A. et al (1992) ”Praktisk Marknadsrätt”
58 Gajland, D; Treffner, J. (2001)  ”Varumärket som värdeskapare“
59 Heiding, S. (1971) ”Svensk varumärkesrätt”
60 Ibid.
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3.3 Varumärkets funktion

Förutom att veta vad ett varumärke är, är det även av betydelse att veta

vilken funktion varumärket har. Den funktion varumärket har är

grundläggande för ett intresse kring varumärken, deras relevans och värde.

Om varumärket inte har någon funktion finns det heller ingen anledning att

fundera över dess värde. En åsikt om varumärkets funktion är:

”De ekonomiskt särskilt värdefulla kännetecknen är emellertid vanligen

knutna till välkända märkesvaror, som åtskilliga köpare föredrar framför

objektivt sett likvärdiga varor på samma marknad. Denna särskilda

goodwill, för vilken ensamrätten till varumärket utgör en grundläggande

förutsättning, ger rättighetshavaren i en viss mån skyddad

konkurrensposition.”61

Ovanstående citat visar på att de ekonomiska värden som knyter sig till

varumärket är av betydelse.

3.3.1 Köpbelutsprocessen

När en konsument fattar ett köpbeslut har varumärket en funktion. Denna

funktion kan exempelvis bestå i att särskilja en vara från en annan eller att

skapa kundlojalitet. Köpbeslutsprocessen, som närmast kan liknas vid en

inlärningsprocess, består av fem steg; behovsinsikt, informationssökning,

utvärdering av alternativ, köpbeslut och beteende efter köpet (Egen

översättning).62 Köpbeslutsprocessen bygger, enligt vår mening, till stor del

                                                
61 Bernitz, U. (1969) “Marknadsrätt” sid. 56
62 Kotler, P; Armstrong, G. (1996) ”Marketing – An introduction”, 4th edition
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på de ovan nämnda funktionerna hos varumärket. Figur 4 beskriver stegen i

processen samt anknyter varumärket till processen.

FIGUR 4. KÖPBESLUTSPROCESSEN

Egen bearbetning av Kotler, P; och Armstrong, G.

Figuren visar att konsumenten går igenom samtliga fem steg vid varje köp,

förutom vid rutinmässiga inköp och återköp där vissa steg i processen

utelämnas. Ett exempel på detta är när konsumenten köper tandkräm och

sedan tidigare vet vilket varumärke han föredrar.

Det första steget i processen, behovsinsikten, innebär att konsumenten

upplever ett problem eller får ett behov. Behovet kan ökas med interna och

externa stimuli. De interna stimuli är när en människas normala behov som

hunger och törst stegras till en drift. Externa stimuli är exempelvis när

konsumenten utsätts för doften av nybakat bröd i livsmedelsaffären och

därigenom beslutar sig för att inhandla bröd. Varumärket har i detta steg

ingen påverkan på konsumenten då det är behovet som är i centrum, ej

varumärket.
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I det andra steget, informationssökningen, söker konsumenten, passivt eller

aktivt, efter information om den produkt som behovet avser. Hur aktivt

konsumenten söker efter information beror på hur stark driften är, hur

mycket utgångsinformation konsumenten har, hur enkelt det är att finna

ytterligare information, värdet av detta och den tillfredsställelse som

uppnås av informationssökningen. Konsumenten kan inhämta

informationen från flera källor:

• Personliga källor: Familj, vänner, bekanta etcetera.

• Kommersiella källor: Reklam, försäljare och varumärken.

• Offentliga källor: Massmedia, konsumentupplysning.

• Experimentella källor: Eget agerande, användning och examinering av

produkten.

Generellt får konsumenten mest information om en viss produkt genom

kommersiella källor, däremot är de personliga källorna de mest effektiva.

Ju mer information konsumenten har om en produkt desto viktigare blir

varumärket i köpprocessen.63

Det tredje steget, utvärdering av alternativ, innebär hur konsumenten

använder informationen för att välja produkt. Konsumenten ser produkten

som en sammansättning av attribut, varvid varumärket här har en

särskiljande uppgift, detta genom att konsumenten söker efter vissa attribut

hos produkten. Om exempelvis en jämförelse mellan Mark och Bang &

Olufsens TV-apparater görs kommer en konsument som sätter attributet

design främst att välja det sistnämnda varumärket medan en konsument

som inte är intresserad av designen utan snarare priset för TV:n troligen
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väljer Mark. Förväntningarna på ett specifikt varumärke benämns

varumärkesimage, här spelar alltså varumärket en större roll än i tidigare

steg.

I det fjärde steget, köpbeslutet, kommer konsumenten att välja det

varumärke som bäst överensstämde med de önskade attributen. Varumärket

är således av stor vikt. Två faktorer kan dock komma mellan

köpintentionen och det faktiska köpbeslutet. Den första faktorn är andras

attityder till att personen ifråga köper en produkt med ett visst varumärke.

Den andra faktorn är oväntade situationsfaktorer där förutsättningarna har

förändrats sedan konsumenten skapat sin köpintention, exempelvis

ekonomiska problem eller ett erbjudande som upphört.

I det femte, och sista, steget i köpprocessen, beteende efter köpet, ligger

vikten vid att konsumentens förväntningar på produkten uppfylldes. Om de

uppfylldes finns motivation att vid återköp välja samma varumärke. Om så

ej är fallet kommer konsumenten inte att bli lojal mot varumärket.

Varumärket spelar en stor roll i detta steg, det kan gå så långt att

konsumenten utvecklar ett varumärkestänkande i stället för ett

produkttänkande. Exempelvis kan konsumenten ha för avsikt att köpa

Colgate, utan att tänka på produkten tandkräm.64
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3.3.2 Varumärket utifrån ett konsumentperspektiv

En definition av varumärkets funktion är:

”Varumärkets grundläggande funktion kan sägas vara att det kan

användas som en informationsbärare som gör att man som köpare får det

man efterfrågar. På detta sätt skulle man kunna säga att varumärket

skapar värde för användaren genom att vara en pålitlig signal för en viss

fördel per krona.” 65

Ur denna definition kan det urskiljas tre olika faktorer som bygger upp

varumärkets styrka:

En pålitlig signal:

Denna faktor kan jämföras med den särskiljande funktionen och påverkan

till återköp. För att det skall finnas ett värde i ett varumärke måste detta

fungera som ett kännetecken. Användarens förväntningar måste infrias vid

varje köptillfälle annars kommer inte informationen i varumärket att ha

något värde.66 Om en person till exempel smakar Kellogg´s Corn Flakes

och kommer fram till att han tycker om dessa, kan han sedan använda

varumärket Kellogg´s när han skall köpa flingor. Om det däremot är olika

smak och kvalitet på varje paket Kellogg´s Corn Flakes upphör varumärket

att ge honom en ledtråd om vad han kan förvänta sig och därigenom upphör

nyttan med varumärket. Den användare som litar på varumärket kommer

också att ha anledning att vara lojal mot det.
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För en viss fördel:

Fördelen med kända varumärken är exempelvis att dessa sparar tid för

konsumenterna genom att underlätta deras val. Det sparar samtidigt tid för

försäljarna då dessa inte behöver svara på frågor om produkten då kunden

redan känner till den genom varumärket. Vidare gör ett starkt varumärke att

konsumenten känner sig säkrare vid köp av kapitalvaror.67 Detta kan liknas

vid varumärkets funktion att skapa kundlojalitet.

Per krona:

Det är inte alltid som starka varumärken sitter på dyra produkter, eller på

produkter med den högsta kvaliteten. I Sverige har vi exempelvis soffan

KLIPPAN från IKEA och klädmärket L.O.G.G. från Hennes & Mauritz

som lyckats etablera starka positioner, inte beroende på att produkterna är

de mest exklusiva med den bästa kvaliteten, utan för att produkterna

levererar en kvalitet som motsvarar kundens förväntningar.68 Detta kan

liknas vid varumärkets funktion att förmedla företagets image.

3.3.3 Varumärket utifrån ett företagsperspektiv

Genom att arbeta aktivt med sitt/sina varumärke kan ett företag skaffa sig

fördelar av olika slag. Dessa fördelar kan delas upp i två kategorier; dels

finansiella fördelar och dels att de anställda lättare kan identifiera sig med

företaget och dess produkter och tjänster.69 De finansiella fördelarna är väl

kända. Ju större de ledande märkena är, desto svårare blir det för

konkurrenterna att etablera sig på marknaden. Varumärken representerar

även en kontinuitet som är viktig för att bibehålla kundrelationer. Detta
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förklaras av tidigare resonemang om varumärkets kundperspektiv. En

ytterligare fördel med ett starkt varumärke är att skalfördelar kan uppnås,

särskilt när det gäller marknadskommunikation. Ett väletablerat och

välbyggt varumärke kan kommunicera företagets värden snabbare och

effektivare än en reklamfilm.70

Ett varumärke som de anställda kan känna sig stolta över och känna

samhörighet med kan ha ett positivt inflytande på företagsmoralen. En stark

identifikation med företaget och dess produkter, motiverar de anställda till

en hög produktivitetsnivå och till lojalitet.71 Ytterligare en fördel med ett

starkt varumärke är att det torde underlätta för företaget att attrahera

arbetskraft.

Ett inte allt för vanligt men väl existerande problem är att varumärket kan

bli för starkt. För varumärken som är volymbaserade och dessutom

förmedlar ett budskap som innebär en viss exklusivitet kan en alltför stor

volym innebära att produkten mister sin exklusivitet. Den blir för vanlig.72

Ett exempel kan vara att om Ferrari blir ”var mans bil” skulle varumärket

förlora sin exklusiva image.

3.4 Sambandet mellan vad ett märke är, hur det skapas, samt
dess funktion

Sambandet mellan vad ett märke är, hur det skapas, samt dess funktion

avser vi visa med den av Mats Urde utvecklade ”Märkespyramiden”:
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FIGUR 5. MÄRKESPYRAMIDEN
73

Egen bearbetning av Urde

Basen på pyramiden, varumärke, positionering och produkt bildar

märkesfundamentet, det vill säga det som kunden ser. Mercedes

exempelvis har sin produkt bilen som de medvetet positionerat som

exklusiv vilket accentueras av varumärket.

Sambandet mellan delarna i märkespyramiden kan förklaras med ett

exempel: Varumärket = Mercedes, positioneringen = den exklusiva,

produkten = bil.

Konsumenten vet att en Mercedes är en högkvalitativ och kapitalkrävande

produkt. Märkesfundamentet kontrolleras i huvudsak av företaget och

målsättningen är att uppnå en balans mellan delarna i fundamentet.

Produkten, här Mercedesen, är utgångspunkten vid skapandet av ett

märkesfundament. Då utbudet av produkter av samma slag kan vara stort

köps sällan en produkt enbart för dess funktionella värde. Bilen, till
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exempel, har som främsta funktion att utföra transporter från punkt A till

punkt B. Här kan konstateras att valet av produkt avgörs av vilket mervärde

den enskilda produkten ger. En Mercedes köps inte enbart för att användas

som fortskaffningsmedel utan även för att förmedla en status.74

För att skapa en plats på marknaden och i konsumenternas medvetande

krävs en positionering av märkesprodukten. Positioneringen kan uttryckas

som den unika fördel ett märke förmedlar, exempelvis Mercedes

exklusivitet. I märkespyramiden är positioneringen den del som binder

samman märkesfundamentets övriga delar det vill säga målgrupp, produkt

och varumärke.75

Varumärket spelar en central roll i märkespyramiden då det identifierar

produkten. En produkt som ingår i ett märkesfundament kan därför aldrig

vara anonym. En märkesprodukt som till exempel Mercedes innebär ett

öppet ansvarstagande från tillverkarens sida då det skall skapa

förutsättningar för återköp och märkeslojalitet. För att detta skall uppnås

krävs att märkesfundamentet förmedlar ett mervärde, här exklusivitet och

status. Ur ett konsumentperspektiv är detta mervärde en sammanslagning

av produktens, varumärkets och positioneringens fördelar. En märkeslojal

kund köper en viss märkesvara vid upprepade tillfällen och det är just detta

en märkesinnehavare eftersträvar. Det är denna märkeslojalitet som skiljer

märkesprodukten från den omärkta, generiska produkten.76
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3.5 Värdering av varumärken

Värdering av varumärken kan vara till hjälp för att utvärdera om företaget

varit framgångsrikt i sina ansatser att skapa värde för ägarna. Genom

möjligheten att pantsätta enskilda varumärken blir vikten av värdering

uppenbar. Ytterligare tillfällen när det finns orsaker att värdera ett

varumärke kan vara att märkesvärdet enligt RR15 skall tas upp i

balansräkningen, eller identifieras vid fusioner och uppköp eller vid

licensiering av varumärket.77 En första definition blir vid värdering av

varumärken att bestämma i vilket syfte värderingen görs. Det finns främst

tre situationer:78

• Värdet av varumärket med nuvarande användning – värdet för

nuvarande ägare. Denna värderingsgrund innebär att värderingen

görs med de förutsättningar som de nuvarande ägarna har för att

skapa värde i tillgången och med medföljande avkastningskrav.

Denna värderingsprincip används normalt vid värdeberäkning för

skatteändamål då överföringar mellan juridiska enheter måste ske till

ett verkligt värde för att undvika oönskade skatteeffekter.

• Värdet av varumärket som beslutsunderlag, vilket avses det värde

som skulle kunna erhållas vid en avyttring på en öppen marknad. Här

görs värderingen för att skapa beslutsunderlag för en verklig

förestående transaktion.

• Värdet av varumärket vid avveckling, med vilket avses till vilket pris

tillgången skulle kunna avyttras under tvångsmässiga förhållanden.
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Nedan beskrivs de värderingsmetoder vi valt att koncentrera oss på vad

gäller värdering av varumärken.

3.5.1 Kostnadsbaserad värderingsmetod

Den kostnadsbaserade värderingsmetoden delas upp i

anskaffningskostnadsmetoden och återanskaffningsmetoden.

Anskaffningskostnadsmetoden innebär att beräkna de faktiska kostnaderna

för att utveckla eller ta fram varumärket till det skick det är i idag.

Svårigheten med anskaffningskostnadsmetoden är att få fram underlag för

att beräkna den faktiska anskaffningskostnaden.

Återanskaffningsmetoden innebär att beräkna vad det skulle kosta att

återanskaffa varumärket i det skick det är idag det vill säga indexerade

anskaffningsvärden. I återanskaffningsmetoden räknas alla värden om i

nuvärden. Problemet med denna metod är svårigheten att beakta

tidsfaktorn. Vad det kostar att genomföra något här och nu är lätt att

beräkna, men det kan vara svårt att beräkna kostnaden för återkommande

investeringar som genomförs löpande under hela livstiden.79

Då den kostnadsbaserade metoden har dessa svagheter kommer den till

praktisk användning endast i sällsynta fall. Det handlar då ofta om

varumärken med kort historisk livslängd, där det framtida kassaflödet inte

med rimlig säkerhet kan bedömas. En praktisk användning av denna metod

är att beräkna den faktiska utgiften som lagts ned i ett varumärke. Genom
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att räkna om beloppen till nuvärde och på så sätt beräkna

återanskaffningskostnaden kan ett pris motsvarande detta sättas på

varumärket.80

3.5.2 Marknadsbaserad värderingsmetod

Den marknadsbaserade värderingsmetoden innebär att jämförelser med

faktiskt genomförda transaktioner som skett på marknaden görs. Denna

metod kan liknas vid ortsprismetoden och förutsätter att varumärkena

återfinns inom samma bransch. Utgångspunkten är att betrakta varumärket

som vilken annan tillgång som helst och sätta ett värde på denna tillgång.81

Denna metod skulle kunna vara ett helt möjligt sätt att värdera varumärken.

Om exempelvis varumärket NIKE bytt ägare till en köpeskilling

motsvarande 1,5 gånger det senaste årets försäljningsvärde av produkter

med detta varumärke, finns det en sannolikhet att varumärket Reebok

skulle överlåtas för en köpeskilling i ett intervall mycket nära den angivna

relationen. Problemet är att det är ovanligt att varumärken byter ägare på

detta sätt, och när det sker är det inte ofta köpeskillingen offentliggörs. De

faktiska köpeskillingar som är kända är så få, att några mer tillförlitliga

slutsatser inte kan dras av dem.82

3.5.3 Nuvärdesmetoden (Cashflow)

Med nuvärde menas det diskonterade nuvärdet av framtida kassaflöden

som genereras av tillgången. Ett varumärkes värde utgörs av att
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innehavaren kan ta ut ett högre pris för den vara som säljs med varumärket

(så kallad prispremie), eller sälja en större volym med hjälp av varumärket

(så kallad volympremie). Ett varumärke kan i vissa fall generera både en

prispremie och en volympremie.83

3.5.3.1 Prispremie

En prispremie kan beräknas genom att genomföra följande bedömningar:

• Beräkning av den intäktsström som är hänförlig till de produkter som

bär varumärket.

• Beräkning av de kostnader som är hänförliga till de aktuella

produkterna.

• Beräkning av hur stor del av mellanskillnaden som kan anses vara

genererade av just varumärket.

För den första beräkningen används summa försäljningsintäkter. Från detta

belopp beräknas pris per enhet, vilket sedan jämförs med andra liknande

produkter. Detta för att bedöma prisläget i jämförelse med liknande

produkter med och utan varumärken.

I steg två beräknas rörelsekostnaderna inklusive administrationskostnader

för de enskilda produkterna. För att kunna göra jämförelser med andra

företag räknas total kostnad före marknadsföringskostnader ut. Den

tillverkningskostnad som kan anses vara normal räknas av för att få fram
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det kassaflöde som kan antas genereras av det aktuella varumärket.

Marknadsföringskostnaderna räknas sedan av. Beräkningarna enligt punkt

ett och två görs då ett varumärke endast kan generera ett värde för

innehavaren om den merintäkt det genererar överstiger merkostnaden.84

Detta illustreras av nedanstående exempel:

Antag att en produkt med varumärket X kan säljas till ett pris som

överstiger vad andra, liknande produkter med andra varumärken, kostar.

Om den marknadsföringskostnad som krävs för att kunna ta ut detta högre

pris är exakt lika stor som det högre pris som kan tas ut är värdet på

varumärket noll. Om priset på X fortfarande ligger högre än för jämförbara

produkter och marknadsföringskostnaden per enhet är lägre än det högre

pris per enhet som kan tas ut, men rörelsemarginalen precis är i linje med

vad de andra tillverkarna av liknande produkter har, innebär detta att

tillverkaren av X har en ineffektiv tillverkningsprocess, alternativt en

ineffektiv administration. Dessa omständigheter påverkar dock inte

varumärkets värde.85

Av detta resonemang kan således slutsatsen dras att varumärket inte är den

enda avgörande faktorn för att ett företag har större marginaler än ett annat.

Det kan även förklaras av lägre rörelsekostnader eller andra faktorer.

När ett merkassaflöde, som inte kan hänföras till en effektivare hantering

av övriga kostnader, kan konstateras är nästa steg att bedöma hur stor del

av detta merkassaflöde som är hänförligt specifikt till varumärket.

Merkassaflödet kan, förutom varumärket, vara orsakat av till exempel

design eller teknisk funktion. När en förståelse finns för vad som är
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avgörande för det typiska köpbeslutet, kan en bedömning göras över hur

stor del av merkassaflödet som skapats av varumärket. När denna

bedömning gjorts skall värdet diskonteras till ett nuvärde med hjälp av ett

riskavvägt avkastningskrav. Utgångspunkten kan här vara det

avkastningskrav en investerare skulle ha på en investering i en aktie i det

bolag som innehar varumärket.86

3.5.3.2 Volympremie

För volympremien gäller det att fastställa den ökade volym som uppnåtts

med hjälp av varumärket, för att sedan beräkna det merkassaflöde som kan

härledas från volymen. Beräkningen av volympremien kan delas upp enligt

följande:87

• Fastställa den totala mervolym som eventuellt uppnåtts.

• Beräkna hur stor del av mervolymen som skapats av varumärket.

• Beräkna det kassaflöde som genererats av denna större volym.

Ett första steg för att fastställa en volympremie är att analysera

marknadsandelen. För de produkter som är volymbaserade är det motiverat

att betrakta marknaden som helhet, medan det omvända gäller för

nischprodukterna. Om det till exempel är ett bilmärke i mellanbilsklassen

som skall undersökas kan det vara motiverat att exkludera de mer exklusiva

bilarna från totalmarknaden för att få fram den marknad inom vilken

bilmärket egentligen konkurrerar.

                                                
86 Gajland, D; Treffner, J. (2001) “Varumärket som värdeskapare“
87 Ibid.



Värdering och redovisning av varumärken

47

En utgångspunkt när en volympremie beräknas är att om alla tillverkares

produkter vore utan varumärken skulle alla sälja lika mycket. All volym

däröver skulle då kunna representera en volympremie. Detta är dock ett

förenklat synsätt då stora försäljningsvolymer kan vara ett resultat av andra

faktorer än ett starkt varumärke. Frågan är då vilka variabler som skall tas

hänsyn till och hur tillförlitligt resultatet blir. En bättre utgångspunkt kan

vara att ha en förståelse för hur den nuvarande marknadsstrukturen vuxit

fram. På detta sätt kan det vara lättare att bedöma vad som skall anses vara

normal volym.

När ett värde satts på mervolymen, kvarstår frågan vilken marginal som

skall hänföras till varumärket. Huvudregeln är att den för branschen

normala marginalen används. Detta görs för att varumärket inte skall

belastas för ineffektiv administration eller tillverkningsprocess och heller

inte krediteras för en ovanligt effektiv produktion eller organisation.88

Denna värderingsmetod är enligt vår mening mycket subjektiv och det kan

ifrågasättas om den verkligen kan tillämpas. Hur bedöms exempelvis hur

stor del av merkassaflödet som är hänförligt specifikt till varumärket? Detta

kan bli godtyckligt.

3.5.4 Interbrands metod

Det brittiska analysföretaget Interbrand Group Ltd. har utvecklat en

värderingsmetod vilken de använt i ett flertal år. Metoden bygger på det

värde som finns i den nuvarande användningen av varumärket. Detta
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innebär att metoden används för att värdera ett varumärke efter dess värde

för den nuvarande användaren och efter dess nuvarande användning. En

förutsättning som krävs för att Interbrand ska värdera ett varumärke är att

det är rättsligt skyddat.89

För att beräkna varumärkets värde skalas de vinster som inte har med

märket att göra bort. Därefter baseras varumärkesstyrkan på en formel som

utgår ifrån ett antal olika kriterier. Det första kriteriet är marknadsledning.

Är varumärket i fråga marknadsledande sätts ett högre värde på det än om

det är fyra eller femma på sin marknad. Det som sedan tas hänsyn till är

den inställning till märket som konsumenterna har. Hur märket uppfattas av

konsumenterna är viktigt för den position varumärket får på marknaden.

Marknadsledning utgör enligt Interbrands metod ungefär 25 % av

märkesstyrkan.90

Internationella varumärken har ofta ett större värde än nationella

varumärken. Man kan lätt säga att märket Coca-Cola har ett större värde än

till exempel XL-Cola. Även om ett varumärke är starkt på sin egen

marknad, kommer det aldrig att bli lika starkt som ett märke med många

marknader. Därför tillmäts internationalisering 25 % av betydelsen när

Interbrand värderar ett varumärke.

Av betydelse är även märkestrenden och marknadstrenden, vilka hör nära

samman med märkets stabilitet på marknaden. Varumärken som håller sin

position på marknaden, även under lågkonjunkturer, åsätts ett högre värde

än varumärken som inte klarar av att hålla sin position på marknaden.

Märkestrenden påverkar även det stöd märket får eftersom det är viktigt att

                                                
89 Falck, R. (1990) ”Sätt värde på ditt märke”
90 Ibid.
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underhålla sina varumärken. Missköts ett varumärke förlorar det snart i

värde. Konsumenterna blir förvirrade och vet inte längre vad varumärket

står för.

På hittills beskrivna sätt erhålls varumärkesstyrkan. Denna består alltså av

en avvägning mellan marknadsledning, internationalisering och stabilitet på

marknaden. Denna märkesstyrka används för att uppskatta det P/E-tal

(kurs/vinst) som skall användas för att sätta ett värde på hur stora

varumärkesintäkterna är. Ju större märkesstyrka, desto högre P/E-tal. Detta

tal är dock ett relativt mått, en rimlig uppskattning måste göras.91 P/E-talet

appliceras därefter på ett vägt genomsnitt av de tre senaste årens vinster

vilket leder fram till värdet på varumärket. Detta tillvägagångssätt

påminner om tumregler i aktievärdering där olika P/E-tal betraktas som

normala i olika branscher.92

3.6  Redovisning av varumärken

Det ökade behovet av vägledning vid redovisning av varumärken är

påtagligt då immateriella tillgångar ofta uppgår till stora värden och då vi i

Sverige saknat en samlad normgivning. Detta har nu ändrats i och med att

Redovisningsrådet givit ut rekommendation 15, immateriella tillgångar,

vilken trädde i kraft 1 januari 2002.93 Denna rekommendation bygger på

IAS 38, Intangible Assets som givits ut av International Accounting

Standards Committee (IASC). EU- kommissionen har som målsättning att

noterade företag inom EU skall tillämpa International Accounting

Standards (IAS) i den konsoliderade rapporteringen från och med 2005.

                                                
91 Falck, R. (1990) ”Sätt värde på ditt märke”
92 www.va.se 2002-02-12, kl. 12.06
93 RR15
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3.6.1 Kriterier för aktivering av immateriella tillgångar

Med en immateriell tillgång avses enligt RR15 ett objekt som:

”…är en identifierbar, icke- monetär tillgång utan fysisk substans som

används för produktion eller tillhandahållande av varor eller tjänster samt

för uthyrning till andra eller för administrativa ändamål.” 94

Goodwill utgör skillnaden mellan anskaffningsvärdet och det verkliga

värdet för de förvärvade identifierbara tillgångarna och övertagna

avsättningar och skulder.95 Ett förvärvat varumärke är separerat från

goodwill vid förvärvet, medan ett internt upparbetat varumärke är

företagets eget, genom interna satsningar, uppbyggda varumärke.96

En immateriell resurs måste uppfylla de tre krav som framställs i RR15 för

att få redovisas som en tillgång. Den skall vara identifierbar, företaget skall

ha kontroll över den och den skall förväntas skapa framtida ekonomiska

fördelar.97 Det är först om dessa tre krav är uppfyllda som det blir aktuellt

att bedöma om kriterierna för att kunna aktivera utgifterna också är

uppfyllda. Då skall sannolikheten för framtida intäkter eller

kostnadsbesparingar bedömas och kostnaden skall kunna mätas på

tillförlitligt sätt. Tillvägagångssättet beskrivs i bilden nedan:

                                                
94 RR15
95 Kedner, G; Svenberg, S-Å. (2000) ”Koncernredovisning”
96 RR15
97 Ibid.
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          Start

1. Immateriell resurs
6. Sannolikhet att tillgodo-                 Nej
    göra sig framtida
    ekonomiska fördelar?

1. 2. Identifierbar?
                                                       ja                                                      ja
2. 3. Kontroll?

                       ja 7. Tillförlitlig mätning
    av kostnaden?

3. 4. Genererar framtida
    ekonomiska fördelar?                                      ja

                                                        ja

5. Definitionen är uppfylld 8. Skall redovisas i Ingen aktivering
Det finns ingen     balansräkningen
immateriell tillgång

FIGUR 6. KRAV FÖR AKTIVERING AV IMMATERIELLA TILLGÅNGAR. 98

Tre grundkrav skall således alltid vara uppfyllda för att utgifter avseende en

resurs skall kunna kvalificera sig som en immateriell tillgång enligt RR15:

• Går det att separera varumärket från goodwill och internt upparbetade

varumärken? (punkt 2, figur 6)

• Kan kontrollen över varumärket säkerställas på ett sådant sätt att andra

företag inte kan nyttja det och få del av de ekonomiska fördelarna?

(punkt 3, figur 6)

• Finns det möjliga framtida ekonomiska fördelar i form av ökat resultat

och kassaflöde till följd av ökade intäkter eller minskade kostnader?

(punkt 4, figur 6)

Identifierbarhet: Kravet på identifierbarhet består i att separera en

immateriell tillgång, i vårt fall varumärken, från goodwill. Identifierbarhet

innebär således att en tillgång skall vara separerbar vilket innebär att

Nej

Upplysningsplikt
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företaget kan hyra ut, sälja, dela ut eller låna ut tillgången utan att företaget

gör sig av med ekonomiska fördelar hänförliga till andra tillgångar som

används i samma verksamhet.

Kontroll: Kontroll över en resurs innebär att innehavaren har kontroll över

de förväntade ökade intäkter eller minskade kostnader som hänger samman

med användningen av resursen. Kontrollen baseras på en inträffad händelse

eller en transaktion. Ett företag anses ha kontroll över en immateriell resurs

om det är troligt att det kommer att få tillgång till utkomsten av resursens

användning. Det krävs även att företaget kan begränsa andra företags

möjligheter att skaffa sig tillgång till den immateriella resursens framtida

ekonomiska fördelar. Legala rättigheter är en stark indikation på kontroll.

Exempel kan vara om varumärket, det vill säga kännetecknen, är rättsligt

skyddat.

Framtida ekonomiska fördelar: Framtida ekonomiska fördelar kan handla

om både ökade framtida intäkter eller minskade framtida kostnader. Utan

en potentiell framtida ekonomisk förbättring anses inte investeringen bidra

med någon positiv effekt till verksamheten. Utan potential till framtida

ekonomiska fördelar finns det enligt RR15 ingen grund för att ta upp en

immateriell resurs som en tillgång. 99

Om ovanstående grundkrav är uppfyllda betraktas investeringen som en

immateriell tillgång enligt RR15. Detta innebär dock inte alltid att

tillgången skall redovisas i balansräkningen. En immateriell tillgång skall

enligt RR15 endast redovisas i balansräkningen om:

                                                                                                                                              
98 Eklöv, G; Lagerström, B. (2001) ”Redovisning av immateriella tillgångar”
99 RR15
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• Det är sannolikt att företaget kommer att kunna tillgodogöra sig de

identifierade ekonomiska fördelarna. (punkt 6, figur 6)

• Anskaffningsvärdet (det som betalats, eller det verkliga värdet av det

vederlag som lämnats, för en tillgång då den förvärvades eller

producerades)100 kan beräknas på ett rimligt och tillförlitligt sätt. (punkt

7, figur 6)

Bedömningen av framtida ekonomiska fördelar skall baseras på rimliga och

väl underbyggda antaganden om de ekonomiska förhållanden som antas

gälla under tillgångens förväntade nyttjandeperiod. Då definitionen på en

immateriell tillgång uppfylls och om den dessutom uppfyller kriterierna för

aktivering, skall tillgången, enligt RR15, redovisas i balansräkningen. Det

ges alltså ingen valmöjlighet. Uppfylls inte kraven gäller

upplysningsplikt.101

Då det konstaterats att tillgången, här varumärket, skall redovisas i

balansräkningen måste dess anskaffningsvärde beräknas på ett tillförlitligt

sätt.102 Det finns tre, för denna uppsats aktuella, sätt att

redovisningsmässigt förvärva en immateriell tillgång på:

• Separat förvärv

• Anskaffning som del av ett företagsförvärv

• Intern upparbetning

                                                
100 RR15
101 Ibid.
102 Eklöv, G; Lagerström, B. (2001) ”Redovisning av immateriella tillgångar”
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Separat förvärv: När ett varumärke förvärvats separat är det ingen

svårighet att fastställa dess anskaffningsvärde då detta normalt är lika med

inköpspriset.

Anskaffning som del av ett företagsförvärv: Här utgörs anskaffningsvärdet

av verkligt värde. Detta värde kan i huvudsak fastställas utifrån

nedanstående grunder:

- Verkligt värde på en aktiv marknad

- Verkligt värde i avsaknad av en aktiv marknad

- Indirekt beräkning av verkligt värde

En aktiv marknad existerar när den handel som sker på marknaden avser

liknande produkter där det normalt finns intresserade köpare och säljare

och där information om priserna finns allmänt tillgänglig. I och med att det

inte finns en aktiv marknad eller allmänt tillgängliga priser på varumärken

blir det omöjligt att sätta ett anskaffningsvärde på ett varumärke utifrån

denna grund.103

Då en aktiv marknad saknas kan priset vid den senaste liknande

transaktionen vara vägledande vid bedömningen av verkligt värde. Dock är

varumärken i sig så specifika att liknande värden torde vara svåra att

använda som värderingsgrund. Det är även ovanligt att information om

priserna är tillgängliga för allmänheten. När priserna inte är allmänt

tillgängliga motsvaras anskaffningsvärdet av det belopp som företaget

skulle ha betalt för tillgången i en affärstransaktion mellan kunniga och

oberoende parter. Detta gör att det är möjligt att använda denna metod för

att fastställa varumärkets anskaffningsvärde.
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Det kan vara aktuellt att göra en indirekt beräkning av verkligt värde om

företaget regelbundet förvärvar och säljer unika tillgångar och därigenom

har utvecklat metoder för att beräkna verkliga värden indirekt. Dessa

metoder utnyttjas på branschspecifik nivå och för att metoden skall få

användas krävs att den återspeglar aktuella transaktioner och beräkningssätt

i den bransch där tillgången, här varumärket, utnyttjas. Beräkningsmetoden

kan exempelvis baseras på nyckeltal härledda från uppgifter hämtade från

aktuell marknadsstatistik. I de fall anskaffningsvärdet för ett förvärvat

identifierat varumärke inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt är det inte

tillåtet att ta upp varumärket som en separat tillgång i förvärvsbalansen.

Varumärkets värde skall i stället inkluderas i goodwill. Då en identifierbar

tillgång förvärvats och den saknar en aktiv marknad får tillgången inte tas

upp till ett värde som innebär att negativ goodwill uppkommer eller ökar.104

Detta innebär att negativ goodwill inte kan uppkomma eller ökas i de

situationer där värdet på tillgångarna helt baseras på köparens bedömningar

och intentioner.105

Tillkommande utgifter efter ett förvärv får enligt RR15 ej tas upp i

balansräkningen utan skall alltid kostnadsföras, vare sig det är förvärvade

eller internt upparbetade varumärken dessa utgifter avser. Skälet till detta är

att det är svårt att avskilja dessa investeringar från internt upparbetad

goodwill vilket ej skall redovisas som tillgång i balansräkningen.

Intern upparbetning: Internt upparbetade varumärken kan inte redovisas

som tillgång i balansräkningen, eftersom de varken är identifierbara

resurser eller anses ge framtida intäkter som kan kontrolleras av företaget.
                                                                                                                                              
103 Eklöv, G; Lagerström, B. (2001) ”Redovisning av immateriella tillgångar”
104 RR 1:00 (p 50)



Värdering och redovisning av varumärken

56

Det är heller inte möjligt att tillförlitligt beräkna anskaffningsvärdet för

internt skapade varumärken.106 I RR15 finns ett uttalat förbud mot

aktivering av internt upparbetade varumärken107.

I vissa fall är det möjligt att avgöra om och när det finns en tillgång

hänförlig till forskning och utveckling. Det gäller då att fastställa om och i

så fall vid vilken tidpunkt det finns en identifierbar tillgång som kan skapa

framtida ekonomiska fördelar, och att beräkna anskaffningsvärdet på ett

tillförlitligt sätt. Det skulle enligt detta synsätt vara möjligt att hänföra

aktiverbara forsknings- och utvecklingskostnader till varumärken.

3.6.2 Upplysningar i finansiella rapporter

Den information som ges i företagets balans- och resultaträkning skall

kompletteras med relevanta tilläggsupplysningar i noter, så att de

väsentliga händelser och transaktioner som inträffat under året kan förstås

av de som använder informationen. De upplysningar som skall lämnas

delas upp i internt upparbetade- och förvärvade immateriella tillgångar.

Information skall även lämnas om den avskrivningsmetod som företaget

tillämpat och nyttjandeperiodens längd.

Klassificeringen av olika slags immateriella tillgångar anges i

Årsredovisningslagen (ÅRL) där uppdelning sker i följande poster:108

                                                                                                                                              
105 RR15
106 Rundfelt, R. (1998) ”Tendenser i börsbolagens årsredovisningar 1998”
107 RR15
108 Andersson, S; Söderquist, B. (1996) ”Års- och koncernredovisning – en kommentar till
     redovisningsreglerna”
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• balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten samt

liknande arbeten

• koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

• hyresrätter och liknande

• goodwill

Dessa olika tillgångsslag kan därefter redovisas tillsammans eller delas upp

ytterligare, allt efter företagets bedömning av vilken information som är

mest relevant för läsaren.

Företag uppmuntras att lämna frivillig information, som omfattar en

beskrivning av dels de tillgångar som är fullt avskrivna men som

fortfarande används, dels de tillgångar som kostnadsförs eftersom de inte

uppfyller kriterierna för att kunna aktiveras, men över vilka företaget ändå

har kontroll. Företagen kan även ge information om internt upparbetade

varumärken i exempelvis förvaltningsberättelsen.109

3.7 Pantsättning av varumärken

Incitamenten till redovisning av varumärken kan öka då ett företag som är i

behov av kapital kan pantsätta sin varumärkesansökan eller sitt registrerade

varumärke. Detta innebär att kreditgivaren tar varumärket som säkerhet för

lånet.110

Panträtten är en rättslig form för realsäkerhet för krediter. Det är allmänt

erkänt i svensk rätt att som panträtt skall räknas den säkerhetsrätt som är

                                                
109 RR15
110 www.prv.se 2002-03-22, kl. 13.26
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knuten till ett individualiserat objekt och ger panthavaren rätt att under

vissa förhållanden få den pantsatta egendomen omsatt i pengar för att ur

dessa medel få sin fordran betald.111 Det är numera möjligt att pantsätta

registrerade svenska varumärken, svenska varumärkesansökningar,

internationella varumärken enligt Madridprotokollet avseende den verkan

de har i Sverige samt internationella varumärkesansökningar enligt

Madridprotokollet likaledes avseende den verkan de har i Sverige.112

Madridprotokollet är ett internationellt system för varumärkesregistrering

som baseras på nationella bedömningar113. Panträtten uppkommer genom

att ett skriftligt avtal om pantsättning registreras vid PRV. Både

pantupplåtaren och panthavaren kan ge in en ansökan om registrering av

pantsättningsavtalet.

En pantsatt rätt till ett varumärke eller en varumärkesansökan kan

överlåtas, andrahandspantsättas samt licensieras. Licensiering innebär att

varumärkesinnehavaren (licensgivaren) låter ett annat företag

(licenstagaren) mot ersättning tillverka och/eller marknadsföra produkter

som är märkta med licensgivarens varumärke.114 En ny förvärvare,

andrahandspanthavare eller licenstagare är bunden av pantsättningen på

samma sätt som överlåtaren även om förbehåll om pantsättningen inte

gjorts vid överlåtelsen. Det ankommer således på dessa att kontrollera om

en panträtt har registrerats i varumärkesregistret eller antecknats i

registreringsmyndighetens ansökningsdiarium.115

Det är lämpligt att i pantavtalet ange vilket skuldförhållande som

pantsättningen är kopplad till, den kan vara generell och således även
                                                
111 Adlercreutz, A. (2001) ”Finansieringsformers rättsliga reglering”
112 www.prv.se 2002-03-22, kl. 13.26
113 Levin, M; Wessman, R. (1996) ”Varumärkesrättens grunder”
114 Ibid.
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omfatta framtida skuldförhållanden mellan parterna eller begränsad till ett

visst skuldförhållande. En pantsättning kan upphöra eller bli ogiltig på flera

sätt. På PRV:s eget initiativ om det skulle visa sig att varumärket har

förklarats ogiltigt av domstol, varumärkesansökan har avslagits eller

avförts, sökande har återkallat sin ansökan eller om

varumärkesregistreringen inte har förnyats. Dessutom kan efter anmälan till

PRV en pantsättning upphöra eller bli ogiltig. Exempel på

ogiltighetsgrunder kan vara att panträtten har förklarats ogiltig av domstol,

panthavaren anmäler att lånet har betalats och att pantsättningen därmed

ska upphöra.

                                                                                                                                              
115 www.prv.se
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4. EMPIRI

Vi avser med denna uppsats att beskriva hur företag värderar och

redovisar varumärken samt hur de definierar varumärken och vilka

funktioner hos varumärket som framhävs. Vi skall i detta kapitel redogöra

för den insamlade informationen. Denna information har erhållits via

årsredovisningar, enkäter och intervjuer.

4.1 Företagens svar

För att framställa empirin på ett tydligt sätt har vi valt att presentera

företagen indelade i fem grupper; Tillverkningsindustri, Läkemedel-

medecinteknik/kemi-industri, Tjänsteföretag, Bank, finans och

investmentbolag och Konsumentvaruföretag. Indelningen bygger på

företagens verksamhet, det vill säga företag med liknande verksamhet har

klassificerats som en bransch. Detta görs för att vi senare skall ha möjlighet

att analysera empirin branschvis för att se om det föreligger några

skillnader i hur företag inom dessa branscher hanterar sina varumärken.

Vi har valt att först ge en beskrivning av de olika företagen inom branschen

samt deras tillvägagångssätt vid redovisning och värdering av varumärken

samt deras definition av varumärket och dess funktion. Denna beskrivning

är upplagd på det sättet att det inledningsvis sker en redogörelse för den

information som erhållits från årsredovisningarna, följd av den information

som framkommit av enkätsvaren alternativt de telefonintervjuer som gjorts

med enkäten (se bilaga 1) som underlag. Efter företagsbeskrivningarna har



Värdering och redovisning av varumärken

62

vi sammanställt svaren inom branschen för att sedan göra en

sammanfattande tabell för samtliga branscher.

4.1.1 Tillverkningsindustri

Till tillverkningsindustri har vi räknat företag inom till exempel

stålindustrin, massaindustrin och telecom. Inom denna bransch har vi

erhållit svar från 11 av de 25 tillfrågade företagen. Dessa utgör en tredjedel

av samtliga, det vill säga de 33 respondenterna.

ABB

ABB är verksamma inom kraft- och automationsteknik som gör det möjligt

för energi– industriföretag att öka prestandan och minska miljöeffekterna.

De verkar i mer än 100 länder och innehar varumärket ABB. Ur

årsredovisningen framgår att koncernens balansomslutning är 32 344

MUSD (01 12 31) varav goodwill och övriga immateriella tillgångar utgör

10,2 %. ABB vill ha en enhetlig företagsidentitet vilken åstadkoms med

gemensamma processer. Detta anser ABB leder till att organisationen blir

snabbare och mer lyhörd för kundernas behov. Goodwill och övriga

förvärvade immateriella tillgångar skrivs av linjärt under beräknad

livslängd, 3-20 år. Bolaget måste redovisa alla förvärv, investeringar och

avyttringar, även gällande immateriella tillgångar, enligt förvärvsmetoden.

Detta enligt Statement of Financial Accounting Standards No. 141

Business Combinations tillsammans med SFAS 142.

Vid telefonintervju med enkäten som underlag framgick att ABB ej

definierar begreppet varumärke. Varumärket ABB är kopplat till dels
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företagets produkter och dels firmanamnet. De anser att varumärkets

viktigaste funktioner är att förmedla företagets image, signalera produktens

fördel samt att skapa kundlojalitet. De aktiverar ej varumärken i

årsredovisningen då detta regleras från ABB Asea Brown Boveri Ltd i

Zürich, däremot aktiveras kostnader för mjukvara. Koncernredovisningen

har upprättats enligt redovisningsprinciper i USA (US-GAAP) vilket

innebär att de ej tar ställning till de principer vi nämnt i enkäten. ABB har

ej värderat sina varumärken detta på grund av regleringen från ABB Asea

Brown Boveri Ltd i Zürich och tar ej heller ställning till om det är önskvärt

att företag redovisar varumärken i årsredovisningen.

Assa Abloy AB

Assa Abloy AB har sin verksamhet inom Byggnadslås, industrilås, dörr-

och fönsterbeslag och tillbehör, elektromekaniska lås, hotellås, med mera.

De verkar på en global marknad och innehar bland andra varumärkena

ABLOY och ASSA. Ur årsredovisningen framgår att koncernens

balansomslutning är 34 669 Mkr (01 12 31) varav goodwill och

immateriella rättigheter utgör 47,8 %. I samband med Volvo Ocean Race

gör Assa Abloy en medveten satsning på att framhäva sitt varumärke. Detta

bottnar i att Assa Abloy även fokuserar på mjuka värden såsom

varumärken som de dock anser är svåra att värdera. Assa Abloys många

förvärv har resulterat i en produktportfölj bestående av starka varumärken

som enligt Assa Abloy utgör en mycket värdefull tillgång.

Marknadsföringen stärks och varumärkena hjälper till att öka försäljningen.

De har på senare tid utsett lokala varumärkesansvariga, målet med detta är

att samtliga medarbetare i koncernen skall förstå att ett varumärke

innefattar ett löfte till kunden och att alla har ett ansvar att leva upp till
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detta. Avskrivningar på immateriella tillgångar  (goodwill och immateriella

rättigheter) görs enligt plan.

Vid telefonintervju med enkäten som underlag framgick att Assa Abloy AB

definierar begreppet varumärke som en immateriell tillgång. Varumärkets

viktigaste funktioner är att signalera produktens fördel samt att skapa

kundlojalitet. Assa Abloy AB inkluderar sina varumärken i goodwill och

anser därför att de har redovisat dessa i balansräkningen, däremot har de ej

värderat sina varumärken. Alla de i enkäten nämnda

redovisningsprinciperna ansågs vara av vikt. De följer Redovisningsrådets

rekommendationer och årsredovisningslagen vid redovisning av

immateriella tillgångar. Assa Abloy anser att det är önskvärt att företag

redovisar sina varumärken i årsredovisningen.

Atlas Copco AB

Atlas Copco AB är en internationell verkstadsgrupp. Företagen utvecklar,

tillverkar och marknadsför elektriska och pneumatiska verktyg, produkter

för luft- och gaskompression med mera. De verkar på en global marknad

och innehar bland andra varumärkena Atlas Copco, AEG, Milwaukee och

Rental Service Corporation. Ur årsredovisningen framgår att koncernens

balansomslutning är 64 357 Mkr (01 12 31) varav immateriella tillgångar

utgör 35 %. Goodwill avskrivs normalt på tio år medan den kan komma att

skrivas av på 20-40 år vid strategiska förvärv.  Goodwill anses till viss del

bestå av starka varumärken som genererar överavkastning vilket motiverar

en längre avskrivningstid än 20 år. Goodwill och övriga immateriella

tillgångar balanseras enligt förvärvsmetoden. Det bokförda värdet på

immateriella tillgångar prövas regelbundet för att kontrollera om

nedskrivningsbehov föreligger.
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Ur enkätsvaren framgår att Atlas Copco AB definierar ett varumärke som

något som framhäver de attribut och värden som de vill skall associeras

med varan och som kommer att differentiera deras produkter från

konkurrenternas. Visuell identitet är enligt Atlas Copco AB viktig vid

positionering av varumärket. Varumärkets viktigaste funktioner är att

förmedla företagets image, signalera produktens fördel samt att skapa

kundlojalitet. Förvärvade varumärken inkluderas i goodwill och

särredovisas alltså inte, detta enligt försiktighetsprincipen. Atlas Copco AB

följer redovisningsrådets rekommendationer samt US-GAAP.

Cardo AB

Cardo AB är en internationell industrikoncern organiserad i tre

affärsområden: Door, Pump och Rail. De är en internationell

verkstadskoncern och en leverantör av portar, pumpar och tågbromssystem.

Cardo AB innehar bland andra varumärkena Crawford, Hafa, Normstahl

och Henderson. Ur årsredovisningen framgår att Cardokoncernen 2001-12-

31 har en balansomslutning på 8 095 Mkr varav immateriella tillgångar

utgör 16,8 %. De immateriella tillgångarna delas upp i goodwill och övrigt.

Goodwill skrivs huvudsakligen av på 10-20 år.

Ur enkätsvaren framgår att de definierar ett varumärke som ett kännetecken

för varor. De ger även en redovisningsmässig definition av varumärket:

”En identifierbar, icke-monetär tillgång utan fysisk substans som innehas

för att användas i produktionen eller för att tillhandahålla varor och

tjänster, för uthyrning till andra eller i administrativt syfte. En tillgång är

en resurs över vilken ett företag har kontroll till följd av inträffade
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händelser och som förväntas ge företaget ekonomiska fördelar i

framtiden.”

Varumärkets huvudsakliga funktion för Cardo AB är att skilja deras varor

och tjänster från andras. Andra viktiga funktioner för varumärket är att

förmedla företagets image samt skapa igenkännande. Cardo AB inkluderar

sina varumärken i goodwill på grund av svårigheten att fastställa det värde

som det enskilda varumärket har vid förvärvstidpunkten och anser att

försiktighetsprincipen är av vikt tillsammans med väsentlighetsprincipen.

Vid redovisning följer de Redovisningsrådets rekommendationer,

årsredovisningslagen samt International Accounting Standards (IAS).

Consilium AB

Consilium AB tillverkar marina system, säkerhetssystem och komponenter.

De innehar bland andra varumärkena Consilium, Sal, Salwico och

Gunclean. Ur årsredovisningen framgår att koncernens balansomslutning är

484,9 Mkr (01 12 31) varav immateriella tillgångar utgör 14,4 %. De

immateriella tillgångarna delas upp i goodwill, patent, licenser och

liknande rättigheter samt balanserade utgifter för forsknings- och

utvecklingsarbeten. Goodwill skrivs av på 10-20 år. Varumärken diskuteras

överhuvudtaget inte i årsredovisningen vilket visar på att det inte har någon

avgörande betydelse för bolaget.

Vid telefonintervju med enkäten som underlag framgick att Consilium AB

definierar begreppet varumärke som det märke som sitter på deras

produkter. De anser att de viktigaste funktionerna med varumärket är att

signalera produktens fördel, att skapa kundlojalitet samt att skapa

samhörighet bland personalen. Consilium AB aktiverar inte sina
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varumärken i årsredovisningen, samt värderar dem inte heller. Detta gör att

flera frågor i enkäten ej besvaras av  Consilium, exempelvis regler och

rekommendationer vid redovisning av varumärken samt metoder för

varumärkesvärdering. De har ingen åsikt om företag bör redovisa

varumärken i årsredovisningen.

Ericsson AB

Ericsson AB är tillverkare av mobila system och innehar bland andra

varumärkena Ericsson, AXE samt MDHO. Ur årsredovisningen framgår att

koncernens balansomslutning är 250 056 Mkr (01 12 31) varav

immateriella tillgångar utgör 5,2 %. De immateriella tillgångarna delas upp

i goodwill 4,8 % av balansomslutningen, licenser, varumärken och

liknande rättigheter 0,09 % patent samt köpt forskning- och utveckling 0,3

%. Goodwill skrivs av på upp till 20 år men det görs en individuell

bedömning från fall till fall. Övriga immateriella tillgångar upptas till

anskaffningskostnad och avskrivs enligt plan på maximalt fem år.

Vid telefonintervju med enkäten som underlag framgick att Ericsson AB

definierar begreppet varumärke som namnet på en produkt eller tjänst,

något som används i marknadsföringen och kan vara registrerat eller ej

registrerat. De aktiverar förvärvade varumärken till anskaffningskostnad

vilket även innebär att de satt ett ekonomiskt värde på de förvärvade

varumärkena. Någon värdering av varumärket Ericsson görs ej. Den

redovisningsprincip som är viktigast för Ericsson AB är principen om

rättvisande bild. Vid redovisning av immateriella tillgångar följer de

Redovisningsrådets rekommendation nr. 15 samt nr. 17.
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Finnveden AB

Finnveden AB är en verkstadskoncern med inriktning mot internationell

verkstadsindustri. De innehar bland andra varumärkena Bulten och

BUFAB. Ur årsredovisningen framgår att koncernens balansomslutning är

3 891,6 Mkr (01 12 31) varav immateriella tillgångar utgör 17,7 %.

Personalen framhävs som företagets viktigaste tillgång. Vid företagsförvärv

görs marknadsmässiga bedömningar av tillgångarnas värden, eventuellt

övervärde hänförs till goodwill vilket avskrivs på 10 år.  Finnveden tar

även hänsyn till eventuella nedskrivningsbehov och för föregående

verksamhetsår gjordes en nedskrivning av immateriella tillgångar.

Vid telefonintervju med enkäten som underlag framgick att Finnveden AB

ej har någon uttalad definition på begreppet varumärke. De anser att en

viktig funktion hos varumärket är att skapa samhörighet bland personalen

ge ett positivt inflytande på företagsmoralen.  De väljer att inte särredovisa

sina varumärken men menar att de implicit ingår i goodwill. De har valt att

ej sätta ett ekonomiskt värde på sina varumärken då de endast har

upparbetade varumärken samt varumärken som ingått vid uppköp men ej

specificerats och betonar därmed svårigheten att åsätta varumärket ett

specifikt värde. Det finns i dagsläget inga planer på att värdera

varumärkena, varken förvärvade eller internt upparbetade. Finnveden AB

anger principen om rättvisande bild som den redovisningsprincip de lägger

störst vikt vid men övriga principer ansågs även dem vara av vikt. Vid

redovisning av immateriella tillgångar följer Finnveden Redovisningsrådets

rekommendation nr. 15.
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Holmen AB

Holmen AB:s huvudproduktområden är tidnings- och journalpapper för

tidningar, tidskrifter, kataloger och reklam samt kartong för

konsumentförpackningar och grafiska ändamål. Ur årsredovisningen 2000

framgår att Holmenkoncernen har en balansomslutning på 24 394 Mkr,

varav immateriella tillgångar utgör 2,6 %. Immateriella tillgångar delas upp

i goodwill och hyresrätter och liknande. Tillgångar värderas till

anskaffningsvärde, eventuellt övervärde hänföres till goodwill och övriga

immateriella tillgångar. Goodwill skrivs av enligt plan. Varumärken

diskuteras ej i årsredovisningen vilket tyder på att Holmen ej anser att

varumrket har någon större betydelse för deras typ av verksamhet.

Vid telefonintervju med enkäten som underlag framgick att Holmen AB ej

innehar varumärken och att de därför inte tagit ställning till frågorna.

Respondenten samtalade med flera kollegor och de kom fram till att

specifika varumärken inte finns inom Holmenkoncernen. Vid redovisning

av immateriella tillgångar i övrigt följer Holmen Redovisningsrådets

rekommendationer. De har ingen åsikt om företag bör redovisa varumärken

i årsredovisningen.

Sandvik AB

Sandvik AB är en verkstadskoncern med tre huvudområden; Tooling,

Mining and Construction och Specialty Steels. Två tredjedelar av

produktionen är industrikonsumtionsprodukter som exempelvis verktyg

och maskiner. De innehar bland andra varumärkena Sandvik, Coromant,

Safety, Dormer, Kanthal och Driltech. Ur årsredovisningen framgår att

Sandvikkoncernens balansomslutning är 49 549 Mkr (01-12-31) varav
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goodwill och övriga immateriella tillgångar utgör 9,7%. Goodwill fastställs

i lokal valuta och avskrivs linjärt över 5-10 år om det inte rör sig om

strategiska förvärv där avskrivningstiden kan uppgå till 20 år. Bedömningar

av det redovisade värdet på goodwill görs kontinuerligt för en eventuell

nedskrivning.

Ur enkätsvaren framgår att Sandvik AB definierar ett varumärke som något

som används för specifika varor eller för ett företags samlade produkter.

Varumärket är enligt Sandvik AB av väsentligt värde för rörelsen, det är en

välkänd, inarbetad immateriell tillgång/rättighet. De anser att varumärkets

viktigaste uppgifter är att förmedla företagets image, signalera produktens

fördel samt att skapa kundlojalitet. Funktionen av varumärket Sandvik är

främst att skapa samhörighet bland personalen. Sandvik AB aktiverar ej

sina varumärken i årsredovisningen utan hänvisar till god redovisningssed

och att de tillämpar en konservativ redovisning. De har inte heller värderat

några varumärken. Försiktighetsprincipen och principen om rättvisande

bild är viktigast vid redovisning av immateriella tillgångar tillsammans

med god redovisningssed och Redovisningsrådets rekommendationer.

Scania AB

Scania AB tillhandahåller fordon och service relaterat till transport av gods

och passagerare. Scania AB är verksamma inom försäljning av tunga

lastbilar, bussar och motorer. De verkar i cirka 100 länder och har

produktion i Europa och Latinamerika. De innehar varumärket Scania. Ur

årsredovisningen (01-12-31) framgår att Scania AB har en

balansomslutning på 59 180 Mkr varav immateriella tillgångar utgör 0,9 %.

De immateriella tillgångarna utgörs enbart av goodwill vilket skrivs av på

10 år. Scania anser att varumärkets styrka är en framgångsfaktor för dem.
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Styrkan i varumärket Scania är förtroendet, tryggheten och säkerheten.

Kunderna sätter sin tillit till Scania varje gång de använder deras produkter

vilket leder till att Scania anser att alla deras medarbetare måste göra sitt

yttersta för att uppfylla de löften som finns inbyggda i varumärket. De

framhäver även företagsidentiteten som viktig för företaget Scania AB.

Ur enkätsvaren framgår att Scania AB anser att varumärkets viktigaste

funktioner är att signalera produktens fördel gentemot konkurrerande

produkter samt att skapa kundlojalitet. Scania definierar ett varumärke

utifrån begreppen förtroende, trygghet och säkerhet. De aktiverar ej

varumärken i årsredovisningen, då de endast innehar internt upparbetade

varumärken. De har ej heller värderat varumärket Scania för internt bruk,

utan visar istället en kvalitativ aspekt på varumärkets värde för företaget.

Principen om rättvisande bild sätts främst och utgör tillsammans med

Redovisningsrådets rekommendationer, årsredovisningslagen och US-

GAAP de regler Scania följer vid redovisning av immateriella tillgångar.

Scania är av den uppfattningen att immateriella tillgångar bör värderas med

försiktighet och att trenden kommer att vara att företagen framgent frångår

sådan balansering. De anser även att immateriell tillgångsvärdering i

redovisningen ger utrymme för godtycke vilket leder till att de ej anser att

företag bör redovisa varumärken i årsredovisningen.

Svenskt Stål AB

Svenskt Stål AB (SSAB) är ett av de medelstora stålföretagen i Västeuropa.

Deras produktion innefattar Tunnplåtsprodukter, Grovplåtsprodukter och

vidareförädling. De innehar bland andra varumärkena Hardox, Weldox,

Docol och Dobel. Ur årsredovisningen framgår att SSAB:s

balansomslutning är 19 128 Mkr (01 12 31) varav immateriella tillgångar
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utgör 0,3 %. De immateriella tillgångarna delas upp i Patent, licenser och

liknande rättigheter, Hyresrätter och liknande rättigheter och Goodwill.

Goodwill och övriga immateriella tillgångar skrivs av på 3-5 år.

Ur enkäten framgår att SSAB definierar ett varumärke som ett

produktnamn som antingen genom registrering eller genom inarbetning

blivit ”ett” med produkten. De anser att varumärkets viktigaste funktioner

är att signalera produktens fördel samt att skapa kundlojalitet. I

årsredovisningen nämns de viktigaste varumärkena i löpande text då SSAB

önskar göra klart vilka viktiga varumärken de har men tycker att det är att

gå för långt att aktivera dessa. De har ej heller värderat varumärkena för

internt bruk. Vid redovisning av immateriella tillgångar i övrigt följer

SSAB Redovisningsrådets rekommendationer.  De ser det inte önskvärt att

företag redovisar varumärken i årsredovisningen.
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4.1.2 Läkemedel-medecinteknik/kemi-industri

Till denna kategori har vi räknat företag som bedriver medicinteknisk

verksamhet av olika slag. Gruppen utgörs av sju företag varav vi erhållit

svar från fyra företag. Dessa utgör cirka 13 % av samtliga respondenter.

Akzo Nobel AB

Akzo Nobel förser kunder över hela världen med läkemedel, färg och

kemiprodukter. Salt, rengöringsmedel, kläder och yoghurt är några exempel

på deras produkter. Ur årsredovisningen framgår att koncernens

balansomslutning är 12 925 MEUR (01 12 31) varav immateriella

tillgångar utgör 3,9 %. Någon ytterligare särredovisning görs ej. I

årsredovisningen förs inga diskussioner om varumärkets betydelse för

företaget. Goodwill avskrivs planenligt på 10 år.

Vid telefonintervju med enkäten som underlag framgår att koncernen ej

aktiverar varumärken på koncernnivå vilket innebär att de ej tagit ställning

till våra frågor.

AstraZeneca AB

AstraZeneca AB är ett läkemedelsföretag. Företagets verksamhet är inriktat

på sju terapiområden: Hjärta/kärl, mage/tarm, cancer, smärtlindring,

centrala nervsystemet, andningsvägar och infektion. De innehar bland

andra varumärkena Losec, Seloken ZOC, Bricanyl och Xylocain. Ur

årsredovisningen framgår att koncernens balansomslutning är 17 985

MUSD (01 12 31) varav immateriella tillgångar utgör 15 %. De
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immateriella tillgångarna delas upp i goodwill och övriga immateriella

tillgångar. Immateriella rättigheter och goodwill skrivs av på 4-20 år.

Vid telefonintervju med enkäten som underlag framgick att AstraZeneca

AB inte definierar begreppet varumärke utan hänvisar till PRV:s definition.

Varumärkets viktigaste funktioner är för AstraZeneca att det skall förmedla

företagets image, signalera produktens fördel samt skapa samhörighet

bland personalen. De redovisar varumärken som tillgång eller goodwill när

det avser förvärvade varumärken. Beloppen är, relativt sett, låga. Däremot

redovisar de marknadsrättigheter vilket innebär rätten att sälja en produkt

med ett visst varumärke. Detta är den största enskilda immateriella

tillgången. Marknadsrättigheter värderas genom en förvärvsanalys där

variabler som exklusivitet och marknadsrättighetens tidsperiod analyseras.

Värderingen beror dock till stor del på affärsmässiga överenskommelser

mellan köpare och säljare då många företag i branschen är nischföretag

som säljer sina produkter till högstbjudande. Vid redovisning av

immaterialrättigheter är principen om rättvisande bild av mycket stor vikt

tillsammans med Redovisningsrådets rekommendationer, UK-GAAP, US-

GAAP samt IAS. De tar ej ställning till om företag bör redovisa

varumärken i årsredovisningen.

Getinge AB

Getinge AB tillverkar produkter för sterilisation och desinfektion inom

områdena pharmaceutisk industri, sjukvård samt laboratorier. De innehar

ett antal varumärken inom de olika affärsområdena, dessa specificeras dock

ej. Ur årsredovisningen framgår att Getinge AB för 2001 har en

balansomslutning på 9 589,4 Mkr. De immateriella tillgångarna, 28,9 %,

består endast av goodwill, då varumärkena är internt upparbetade. Under
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2001 implementerades en ny varumärkesstrategi vilken bland annat innebär

användning av färre varumärken. Detta skall ge bättre resultat av

genomförda marknadsinvesteringar. Flera varumärken har utgått och

produkterna marknadsförs istället under det gemensamma varumärket

Getinge. Detta för att företaget skall kunna agera på ett mer enhetligt och

tydligt sätt. Goodwill skrivs av på 10 år förutom vid strategiska

företagsförvärv där avskrivningstiden kan uppgå till 20 år.

Ur enkätsvaren framgår att Getinge AB anser att varumärket är en

betydelsefull beskrivning av produkt, tjänst, grupp av produkter, affärsidé

och till och med ett företag. Den viktigaste funktionen hos varumärket är,

enligt Getinge AB, att signalera produktens fördel gentemot

konkurrenternas produkter. Försiktighetsprincipen och principen om

rättvisande bild sätts främst. Då varumärkena upparbetats via interna

aktiviteter aktiveras ej dessa. De har ej heller värderat varumärkena för

internt bruk. Vid redovisning av immateriella tillgångar följs

Redovisningsrådet och IAS rekommendationer.

Nobel Biocare AB

Nobel Biocare AB är producent av ersättningar för förlorade tänder.

Verksamheten bedrivs inom två affärsområden – Dentala Implantat och

Procera. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Nobel Biocare AB innehar

varumärkena Nobel Biocare, Brånemark systems, Procera, Replace med

flera. Ur årsredovisningen framgår att koncernens balansomslutning är

3 046 Mkr (01-12-31) varav goodwill utgör 51,8 %. Någon ytterligare

särredovisning görs ej. Goodwill skrivs av på 10-20 år.
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Ur enkäten framgår att Nobel Biocare definierar begreppet varumärke som

det namn/figur/kännetecken under vilket du saluför ditt företag och dess

produkter. De anser att varumärkets viktigaste uppgifter är att förmedla

företagets image, signalera produktens fördel samt att skapa kundlojalitet. I

årsredovisningen ingår Nobel Biocares varumärken i en

produktpresentation då de ser varumärket som en del av produkten. De har

valt att inte aktivera sina varumärken, ej heller att värdera varumärkena.

Anledningen härtill är att det för Nobel Biocare inte varit aktuellt att

värdera varumärkena. De menar även att detta är något som de flesta bolag

anser. Vid redovisning av övriga immateriella tillgångar följer de

årsredovisningslagen samt IAS-regler. De har ingen åsikt om företag bör

redovisa varumärken i årsredovisningen.
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tillgångars
andel av
balansom-
slutningen

Ja, i två av
fyra fall.
Juridiska
och
marknads-
förings-
mässiga
definitioner.

Ja, i tre
av fyra
fall.

I tre av tre
fall fram-
hävs sär-
skiljande-
förmågan.

Nej. Endast
i ett av fyra
fall och då i
form av
marknads-
rättigheter
Detta enligt
egen metod.

Nej. Endast
i ett av fyra
fall och då i
form av
marknads-
rättigheter.

För-
siktighets-
principen
och
principen
om rätt-
visande
bild

Mycket
varierande
(3,9% - 51,8%)
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4.1.3 Tjänsteföretag

Till gruppen tjänsteföretag har vi räknat företag som huvudsakligen är

tjänsteorienterade. Vi har valt att inkludera byggföretagen i denna kategori

då dessa enligt vår mening utför en tjänst. Av de tolv tillfrågade företagen

erhöll vi svar från sju. Dessa utgör drygt 21 % av samtliga respondenter.

JM AB

JM AB:s verksamhetsområde innefattar produktion och förvaltning av

fastigheter. De innehar varumärkena JM, Borätt samt Seniorgården. Ur

årsredovisningen framgår att JM för räkenskapsåret 2001 redovisar en

balansomslutning på 12 888 Mkr, varav immateriella tillgångar utgör

0,63%. Dessa skrivs av linjärt på 10 år. JM arbetar med att stärka bolagets

varumärke. Syftet med detta är att vidmakthålla och öka intresset för JM:s

bostäder. Varumärket skall kommunicera de värden företaget står för –

stabilitet, pålitlighet, förnuft, mänsklighet, kvalitet och miljömedvetenhet.

Deras slogan är ”Hus att trivas i”.

Ur enkätsvaren framgår att JM AB definierar ett varumärke som en extern

företags- och produktidentitet.  De anser att det är mycket viktigt att

varumärket förmedlar företagets image, har en särskiljande förmåga, skapar

kundlojalitet samt skapar samhörighet bland personalen. De förvärvade

varumärkena ingår i goodwill i balansräkningen, medan de internt

upparbetade varumärkena nämns i tilläggsupplysningarna. De har således

ej satt ett ekonomiskt värde på sina varumärken. Orsaken till detta anges

vara praxis. Vid redovisning av immateriella tillgångar följs

Redovisningsrådets rekommendation nr. 15. Försiktighetsprincipen är för
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JM den viktigaste redovisningsprincipen vid varumärkesredovisning. De

anser att företag kan redovisa varumärken i årsredovisningen som

tilläggsupplysning.

NCC AB

NCC AB verkar inom norden och östersjöområdet och är ett bygg- och

fastighetsutvecklingsföretag. Koncernen är indelad i sex affärsområden:

Contracting, Housing, Property Development, Industry, Telecom och

Service. De innehar bland andra varumärket NCC. Ur årsredovisningen

2000 framgår att NCC har en balansomslutning på 36 693 Mkr, varav

immateriella tillgångar utgör 9 %. De immateriella tillgångarna består av

nyttjanderätter, goodwill och övriga immateriella tillgångar

Avskrivningstiderna på goodwill skiljer sig åt, normalt är 10-20 år

beroende på vilket förvärv goodwillen härrör från. NCC:s strategiska

inriktning på geografisk expansion, starka marknadspositioner och högt

förädlingsvärde förutsätter ett starkt varumärke. Därför arbetar NCC

målmedvetet med att stärka varumärket. Styrkan i varumärket ligger i en

hög kännedom och trovärdighet för koncernens kärnaffär. Vid förvärv

används kapitalandelsmetoden som resulterar i en förvärvsanalys.

Vid telefonintervju med enkäten som underlag framgick att NCC AB inte

definierar begreppet varumärke. De har valt att inte aktivera sina

varumärken, på grund av tradition och försiktighet. Dock förs en diskussion

om varumärkets värde ur en kvalitativ aspekt vilket har resulterat i ett

projekt inom information och marknadsföring. De har således inte heller

satt ett ekonomiskt värde på varumärke NCC. De har inte reflekterat över

att värdera sina varumärken. Vid redovisning av immateriella tillgångar

följer de Redovisningsrådets rekommendation nr. 15. På frågan om det är
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önskvärt att företag redovisar varumärken i årsredovisningen har de ingen

åsikt.

Scandiaconsult AB

Scandiaconsult AB erbjuder tjänster inom byggprocessens fyra delar; idé

och analys, projektering, projektledning samt drift och underhåll. De

innehar bland andra varumärkena SCC Scandiaconsult, SCC Viatek och

SCC Projektledning. Ur årsredovisningen framgår att koncernens

balansomslutning är 817 373 Tkr (01 12 31) varav goodwill utgör 2,7 %.

Någon ytterligare särredovisning görs ej. Goodwill skrivs av på 10 år.

Scandiaconsult anser att ett känt varumärke laddat med rätt associationer är

en betydelsefull del i ett företags strukturkapital. Omvärldens uppfattning

om Scandiaconsults varumärke och vad företaget står för har blivit allt

viktigare för företagets styrka på marknaden. Det kan vara avgörande för

kunder i en bransch där produkter och tjänster är relativt lika.

Scandiaconsults varumärke skall kommunicera de värderingar företaget

står för, nämligen: Hög kvalité och nytänkande, Effektivt genomförda

uppdrag samt bästa totalkostnad. Scandiaconsult arbetar långsiktigt för att

stärka och sprida kännedom om varumärket. Detta är en process som

involverar alla företagets intressenter. Scandiaconsult har under år 2001

drivit ett projekt för att skapa en tydligare profil på

marknadsföringsmaterial och trycksaker.

Ur enkätsvaren framgår att Scandiaconsult AB definierar ett varumärke

som kännetecknet för ett företags produkter eller tjänster. Av de

uppräknade funktionerna för varumärket är det minst viktigt att varumärket

skapar kundlojalitet, medan de övriga funktionerna anses ha stor vikt.

Scandiaconsult har endast upparbetade varumärken och aktiverar därför
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inte dessa utan hänvisar till RR 15 som förbjuder en aktivering av internt

upparbetade varumärken. De värderar inte heller dessa varumärken för

internt bruk. Väsentlighetsprincipen och principen om rättvisande bild är

för Scandiaconsult de viktigaste redovisningsprinciperna vid

varumärkesredovisning tillsammans med Redovisningsrådets

rekommendationer och årsredovisningslagen. Scandiaconsult ser inte att

företag bör redovisa varumärken i årsredovisningen.

Scandinavian Airlines

Scandinavian Airlines bedriver flyg- och hotellverksamhet och innehar

varumärket SAS. Ur årsredovisningen framgår att Scandinavian Airlines-

koncernen för år 2001 redovisar en balansomslutning på 62 762 Mkr.

Immateriella tillgångar utgör 2,4 % och består av Goodwill, aktiverade

systemutvecklingskostnader, utvecklingsprojekt, uppstartningskostnader

för nya hotell samt hyresrätter. Goodwill skrivs av linjärt på 20 år, årliga

prövningar görs sedan för att eventuellt korrigera avskrivningstiden. SAS

har påbörjar ett arbete med att bestämma en struktur för hur koncernen

använder varumärken, detta för att skapa enhetlighet. SAS genomförde i

slutet på 2001 en undersökning som visade att deras kunder fäste dubbelt så

stor vikt vid flygbolagets image jämfört med året innan. Imagen är enligt

kunderna den viktigaste faktorn vid valet av flygbolag. SAS menar att

starka varumärken skapar preferens och lojalitet och säljer om och om igen.

De kärnvärderingar varumärket SAS står för är: Pålitlig, Professionell,

Progressiv och Omtänksam. Det är på dessa pelare som SAS-koncernen

bygger sitt varumärke. Målet för uppbyggnaden av varumärket SAS är att

förbättra resultaten relativt konkurrenssituationen. Målsättningen är att

uppbyggnaden av varumärket i SAS-koncernen skall säkra tydliga

varumärken som bygger preferenser och lojalitet hos kunden och andra
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intressenter, skapa stolthet hos medarbetarna, främjar kreativitet, synliggör

värde samt stödjer SAS-koncernens ledningsfilosofi. Scandinavian Airlines

planerar att i nästa steg fastställa värdet av varumärket SAS.

Ur enkätsvaren framgår att Scandinavian Airlines definierar ett varumärke

som ett kännetecken som framhäver och skiljer en verksamhets produkter

och tjänster från någon annan. Personliga tolkningar som signalerar

budskap och framkallar känslor. De anser att det är mycket viktigt att

varumärket förmedlar företagets image, har en särskiljande förmåga, skapar

kundlojalitet samt skapar samhörighet bland personalen. Varumärket SAS,

vilket de anser vara en tillgång, aktiveras ej utan värderas kvalitativt i

årsredovisningen. Vid redovisning av immateriella tillgångar följer de IAS-

regler tillsammans med försiktighetsprincipen, väsentlighetsprincipen samt

principen om rättvisande bild. Scandinavian Airlines anser att företag bör

beskriva varumärkena i årsredovisningen, dock ej aktivera dem.

Securitas AB

Securitas AB utför väktartjänster för bevakningsbehov samt erbjuder olika

typer av larm. De innehar varumärket Securitas. Ur årsredovisningen

framgår att Securitas AB har en balansomslutning på 34 380,6 Mkr (01 12

31) varav immateriella tillgångar utgör 0,04 %. De immateriella

tillgångarna utgörs enbart av goodwill vilket skrivs av över

nyttjandeperiodens längd, vanligtvis 10-20 år.

För Securitas medarbetare med det särskilda uppdraget att trygga det goda i

hem, arbete och samhälle är det särskilt viktigt med gemensamma

värderingar som svetsar samman och som ger förtroende hos kunderna. Det
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är varumärket som skall spegla följande värderingar: Ärlighet, Vaksamhet

och Hjälpsamhet.

Vid telefonintervju med enkäten som underlag framgår att Securitas AB ej

själva definierar begreppet varumärke. Varumärkets viktigaste funktioner

är enligt dem att skapa igenkännande samt att förmedla företagets image.

Alla varumärken som koncernen förvärvar ersätts med det internt

upparbetade varumärket Securitas vilket inte aktiverats eller värderats.

Securitas följer Redovisningsrådets rekommendationer. De har ingen åsikt

om företag bör redovisa varumärken i årsredovisningen.

TietoEnator

TietoEnator är en av Europas leverantörer av IT-tjänster. Koncernen finns i

19 länder, förutom i Europa även i USA och Kina. De är inriktade på

konsultverksamhet samt bygger upp kundernas digitala kärnverksamhet

och tillhandahåller funktioner för systemen. De innehar varumärket

TietoEnator. Ur årsredovisningen framgår att koncernens balansomslutning

är 1 110 940 TEUR (01 12 31) varav immateriella anläggningstillgångar

utgör 11,3 %. Goodwill avskrivs under sin uppskattade ekonomiska

livslängd vilken sträcker sig från 3-20 år. Någon ytterligare särredovisning

görs ej.

Ur enkätsvaren framgår att TietoEnator inte har någon fastställd definition

av begreppet varumärke. Kundlojalitet samt att skapa samhörighet bland

personalen anses vara de viktigaste funktionerna hos varumärket.

TietoEnator aktiverar ej sina varumärken, då de ej anser att dessa har en

avgörande betydelse för bolaget samt att TietoEnator är ett internt

upparbetat varumärke. De har inte heller satt ett ekonomiskt värde på sina
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varumärken för internt bruk. De anser att försiktighetsprincipen är av stor

vikt vid redovisning av immateriella tillgångar. I övrigt följer TietoEnator

AIS samt finsk redovisningsstandard.

Telia AB

Telia AB tillhandahåller kommunikationstjänster inom fyra kärnområden:

Mobil kommunikation, Bredband och Internet, Fasta nät samt Internationell

carrierverksamhet. De innehar varumärkena Telia, Skanova och Com Hem.

Ur årsredovisningen framgår att koncernens balansomslutning är 128 191

Mkr (01 12 31) varav immateriella anläggningstillgångar utgör 20,9 %.

Någon ytterligare särredovisning görs ej. Goodwill skrivs av på max 20 år,

licenser skrivs av över licensperioden och övriga immateriella tillgångar

skrivs av på 5-10 år. Varumärken diskuteras ej i årsredovisningen.

Ur enkätsvaren framgår att Telia AB definierar begreppet varumärke som

det samlade helhetsintrycket som får värdet av en produkt, tjänst eller

företag att överstiga det traditionella värdet. Varumärket skall förmedla

företagets image, skapa kundlojalitet samt bidra till produktutvecklingen

och mötet med kund. De har valt att ej aktivera varumärkena då de anser att

de har en dålig förståelse för varumärkets värde och dess påverkan på

aktiekursen. De har inte heller valt att värdera varumärket Telia för andra

ändamål. Telia stödjer sitt ställningstagande på väsentlighetsprincipen och

principen om rättvisande bild. Vid redovisning av immateriella tillgångar

följs IAS. Anledningen till att Telia valt att ej redovisa varumärken anger

de vara tradition, samtidigt anser de att det är önskvärt att företag redovisar

varumärken i årsredovisningen.



Värdering och redovisning av varumärken

84

Sammanställning av tjänsteföretagen

Definieras
begreppet
varumärke

Varu-
märkes-
innehav?

Varu-
märkets
funktion?

Värderas
varu-
märken?

Tas varu-
märken
upp i
balans-
räkningen
förutom i
goodwill?

Redo-
visnings-
principer

Immateriella
tillgångars
andel av
balans-
omslutningen

Ja, i fyra av
sju fall.
Endast
marknads-
förings-
mässiga
definitioner.

Ja,
samtliga
innehar
varu-
märken.

I sex av
sju fall
framhävs
sär-
skiljande-
förmåga
och/eller
företags-
moral.

Nej. Nej. Försiktig-
hets-
principen
och
väsentlig-
hets-
principen.

Varierande
(0,04% - 11,3%)

4.1.4 Bank, finans och investmentbolag

Av gruppen bank, finans och investmentbolag har vi erhållit svar från sju

av de tio tillfrågade företagen.  Denna företagsgrupp utgör drygt 21 % av

samtliga respondenter.

AB Industrivärden

AB Industrivärden är ett investeringsbolag med fokus på stora och

medelstora noterade nordiska företag. De innehar varumärket AB

Industrivärden. Dessutom har de dotterbolag som själva innehar

varumärken. Ur årsredovisningen framgår att koncernens balansomslutning

är 22 108 Mkr (00 12 31) varav goodwill utgör 1,1 % och avskrivs enligt

plan. Någon diskussion om varumärken förs ej i årsredovisningen, vare sig

i den icke finansiella eller i den finansiella delen.
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Ur enkäten framgår att AB Industrivärden definierar varumärket som ett

kännetecken som används för att särskilja varor eller tjänster. De anser att

varumärkets främsta funktion är att förmedla företagets image. I

årsredovisningen beskrivs varumärket men det tas ej upp i den finansiella

redovisningen då AB Industrivärden ej vill skapa osäkra värden och

därigenom blåsa upp balansräkningen. Det enda varumärket de innehar –

AB Industrivärden är registrerat och namnskyddat hos PRV och genom att

det är internt upparbetat får det enligt RR15 ej aktiveras vilket inte heller

görs. De värderar inte heller varumärket för andra ändamål. De hänvisar till

gällande redovisningsrekommendationer såsom Redovisningsrådets

rekommendation nr. 15 samt årsredovisningslagen. AB industrivärden har

ej tagit ställning till om företag bör redovisa varumärken i balansräkningen.

Bure Equity

Bure Equity är ett blandat investmentbolag. De investerar huvudsakligen

inom hälso- och sjukvård, IT, InfoMedia samt utbildning. De innehar

varumärket Mercuri. Ur årsredovisningen framgår att Burekoncernen 2001

har en balansomslutning på 7 790,9 Mkr varav immateriella tillgångar ingår

med 23,7 %. De immateriella tillgångarna delas upp i patent, licenser och

liknande samt goodwill. Immateriella anläggningstillgångar värderas till

anskaffningskostnad och avskrivs enligt plan, livslängden varierar mellan

5-20 år. En individuell bedömning av de immateriella tillgångarnas värde

görs och nedskrivning sker när behov föreligger.

Ur enkätsvaren framgår att Bure Equity ej definierar begreppet varumärke.

De anser att varumärkets viktigaste funktioner är att förmedla företagets

image, skapa kundlojalitet samt att signalera produktens fördel gentemot
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konkurrerande produkter. De aktiverar varumärken om de uppfyller kravet

för aktiverbarhet. Anledningen till detta sägs vara att de följer IAS. I övriga

sammanhang värderas varumärkena kvalitativt. Övriga regler och

rekommendationer som Bure Equity följer är Redovisningsrådets

rekommendationer samt årsredovisningslagen.  Störst betydelse vid

redovisning av varumärken åsätts principen om rättvisande bild. De anser

att företag bör redovisa varumärken i årsredovisningen om de uppfyller de

krav för aktivering som framställs i RR15.

Föreningssparbanken AB

Föreningssparbanken AB är en av nordens största bankkoncerner.

Koncernen har cirka 4,1 miljoner privatkunder i Sverige och ytterligare 3,2

miljoner privatkunder i Baltikum. De innehar varumärkena Robur,

Föreningssparbanken, Spintab, Babs och Swedbank. Ur årsredovisningen

framgår att koncernens balansomslutning är 959 632 Mkr (01 12 31) varav

immateriella tillgångar utgör 0,73 %. De immateriella tillgångarna delas

upp i goodwill och övriga immateriella tillgångar. Goodwill specificeras i

not till företagsförvärv som gjorts under åren och skrivs av på 3-20 år.

Varumärken diskuteras ej i årsredovisningen.

Vid telefonintervju med enkäten som underlag framgick att

Föreningssparbanken ej definierar begreppet varumärke. De anser att en

viktig funktion hos varumärket är att skapa kundlojalitet och igenkännande.

De aktiverar ej sina varumärken utan kostnadsför utgifterna löpande, någon

värdering av varumärkena sker heller inte. Policyn hos

Föreningssparbanken är att kostnadsföra allt som kan kostnadsföras, vilket

grundas på försiktighetsprincipen. Vid redovisning av immateriella

tillgångar följs Redovisningsrådets rekommendationer samt
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årsredovisningslagen. Respondenten på Föreningssparbanken var aktiv

inom aktieanalys och ansåg att nystartade företag ej bör redovisa allt för

stora immateriella tillgångar, substansen i företaget kan i sådana fall

ifrågasättas. Föreningssparbanken anser att företag med stabila varumärken

kan redovisa dessa i årsredovisningen.

Investor AB

Investor AB är Sveriges största börsnoterade investmentbolag och en aktiv

aktieägare i ett flertal globala företag såsom ABB, AstraZeneca, Scania och

Ericsson. Ur årsredovisningen framgår att koncernens balansomslutning är

73 168 Mkr (01 12 31). De innehar inga immateriella tillgångar.

Vid telefonintervju med enkäten som underlag framgick att Investor AB ej

innehar varumärken och att de därför inte tagit ställning till frågorna.

Industriförvaltnings AB Kinnevik

Industriförvaltnings AB Kinnevik är ett förvaltningsbolag. De arbetar med

att långsiktigt utveckla rörelsedrivande företag. Syftet är att bereda vinst till

aktieägarna, huvudsakligen genom ökning av aktiernas värde. De senaste

25 åren har de investerat i företag verksamma inom bland annat telecom

och media.  De innehar varumärkena Liljan & Figur samt Kinneviks flagga.

Ur årsredovisningen framgår att Kinnevikkoncernen för räkenskapsåret

2000 har en balansomslutning på 26 638 Mkr varav immateriella tillgångar

utgör 0,84 %. De immateriella tillgångarna delas upp i aktiverade

utvecklingskostnader, patent och varumärken 0,02 % av

balansomslutningen, nyttjanderätter samt goodwill. Goodwill skrivs av på

5-20 år. Någon diskussion om varumärken förs ej i årsredovisningen.
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Ur enkätsvaren framgår att Kinnevik ej definierar begreppet varumärke.

Varumärkets främsta uppgift är att skapa samhörighet bland personalen och

därigenom ge ett positivt inflytande på företagsmoralen. De menar att det

inte är viktigt att varumärket framhäver produktens fördel gentemot andra

produkter. Kinnevik redovisar för år 2000 varumärken i årsredovisningen

som en tillgång, medan de har gått ifrån detta till år 2001 då de inte längre

ser varumärket som någon ekonomisk tillgång. Varför de ändrat inställning

till varumärket som tillgång motiveras ej. Då de inte aktiverar varumärken

har de ej angett vilka principer och rekommendationer som är viktiga vid

redovisning av varumärken. De har inte heller värderat sina varumärken.

De anser att det är önskvärt att företag redovisar varumärken i

årsredovisningen om det rör sig om företag där varumärket tillför värde,

exempelvis konsumentvaruföretag.

Skandinaviska Enskilda Banken, SEB

SEB är en nordeuropeisk finansiell bankgrupp med tyngdpunkten på större

företag, institutioner och privatpersoner. SEB har 675 kontor i Sverige,

Tyskland och Baltikum och totalt 4 miljoner kunder, varav drygt en miljon

e-bankskunder. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden

runt och har 20 700 anställda. De innehar varumärkena SEB, SEB

Tryggliv, Eurocard samt Dines. Den 31 december 2001 uppgick

koncernens balansomslutning till 1 163 315 Mkr varav 0,89 % avser

immateriella tillgångar. Goodwill avskrivs enligt plan på 10-20 år.

Ur enkäten framgår att SEB definierar begreppet varumärke som

framtoning gentemot kunder, annonsering, medarbetarservice samt policy

och strategier. Allt agerande överallt bidrar till att forma/bygga upp
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varumärket. De anser att varumärkets viktigaste funktioner är att skapa

kundlojalitet samt skapa samhörighet bland personalen. SEB- koncernen

aktiverar ej sina varumärken då deras varumärken återfinns i dotterbolag

och därför har egen redovisning. Någon värdering på koncernnivå sker inte

heller. Anledningen till att varumärkena ej aktiveras motiveras ej utan SEB

menar att det är något de inte kan gå in på. Principen om rättvisande bild är

den mest centrala redovisningsprincipen för SEB, vidare följer varje

dotterbolag aktuella rekommendationer på området. SEB anser att det är

önskvärt att företag redovisar varumärken i årsredovisningen.

Svenska Handelsbanken AB

Svenska Handelsbanken AB tillhandahåller traditionella banktjänster samt

specialiserade tjänster inom områden som pension och försäkring, fonder,

finansbolagsfinansiering samt bostadsfinansiering. Förutom företagsnamnet

innehar de varumärkena Stadshypotek och SPP som förvärvades 2001 och

ägs av dotterbolaget Handelsbanken Varumärkes AB. Ur årsredovisningen

framgår att Handelsbankskoncernens balansomslutning 2001 uppgick till

1 174 521 Mkr och immateriella tillgångar uppgår till 0,56 %, vilket är lika

med beloppet för goodwill. Samtliga varumärken innehas av dotterbolaget

Svenska Varumärkes AB som redovisar dessa som tillgångar. Goodwill

avskrivs på 10 eller 20 år beroende på vilket förvärv värdet härrör från.

Någon diskussion om varumärken förs ej i årsredovisningen.

Ur enkätsvaren framgår att de definierar varumärket som sitt företagsnamn.

Varumärkets viktigaste uppgift är att förmedla företagets image, men även

övriga uppräknade funktioner ansågs vara av vikt för Handelsbanken.

Varumärket SPP aktiveras och värderades med Cashflow metoden av bland

andra Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av SPP Liv AB.
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Övriga varumärken särredovisas ej. Regler och rekommendationer som

Handelsbanken följer är Redovisningsrådets rekommendationer samt

årsredovisningslagen. De anser att försiktighetsprincipen är viktigast vid

varumärkesredovisning och har ingen åsikt om företag bör redovisa sina

varumärken i årsredovisningen.

Sammanställning av bank, finans och investmentföretagen

Definieras
begreppet
varumärke

Varu-
märkes-
innehav?

Varu-
märkets
funktion?

Värderas
varu-
märken?

Tas varu-
märken
upp i
balans-
räkningen
förutom i
goodwill?

Redo-
visnings-
principer

Immateriella
tillgångars
andel av
balans-
omslutningen

Ja, i tre av
sju fall.
Endast
marknads-
förings-
mässiga
definitioner.

Ja, i sex
av sju fall.

Mycket
spritt,
inget
mönster.

Nej.
Endast i
ett av sju
fall och då
enligt
Cashflow.

Nej. Endast
i ett av sju
fall.

Försiktig-
hets-
principen
och
principen
om rätt-
visande
bild.

Mycket
varierande
(0% - 23,7%)

4.1.5 Konsumentvaruföretag

I denna grupp ingår de företag som tillverkar och/eller säljer

konsumentprodukter. Gruppen består av tio företag varav svar erhållits från

fyra företag. Dessa utgör cirka 13 % av respondenterna.

Electrolux AB

Electroluxkoncernen tillverkar hushållsmaskiner och utrustning för kök,

rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. De innehar varumärkena

Electrolux, AEG, Zanussi, Partner, Husqvarna, Flymo med flera. Ur
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årsredovisningen framgår att koncernens balansomslutning är 94 447 Mkr

(01 12 31) varav immateriella tillgångar utgör 5,5 %. De immateriella

tillgångarna delas upp i goodwill och övriga immateriella tillgångar.

Koncernens varumärken aktiveras i moderbolagets balansräkning och

uppgår till 633 Mkr. Goodwill skrivs av på bedömd ekonomisk livslängd,

10-20 år. Goodwill som härrör från strategiska förvärv avskrivs på 20-40

år. Rättigheten att använda varumärket Electrolux i Nordamerika skrivs av

på 40 år.

Vid telefonintervju hänvisades vi till årsredovisningen där det framgår att

Electrolux AB inte definierar begreppet varumärke, men de framhäver

varumärket och dess funktioner samt faktorer för att bygga värdefulla

varumärken. Varumärkets funktioner är enligt årsredovisningen att skapa

kännedom, det vill säga konsumenterna måste känna till varumärket och ha

en uppfattning om vad det representerar. Vidare har varumärket funktionen

av ett relevant och differentierat löfte som skiljer ut varumärket från dess

konkurrenter. För att uppfylla detta löfte krävs, enligt Electrolux AB att

varumärket representerar kvalitet, ledarskap och förtroende. Således menar

Electrolux att varumärket beror på: Kännedom, Särskiljning och Auktoritet.

Vid redovisning av immateriella tillgångar följs Redovisningsrådets

rekommendationer. De har ingen åsikt om företag bör redovisa varumärken

i årsredovisningen.

Esselte AB

Esselte AB är tillverkare och distributör av kontorsvaror. De har

dotterbolag i 33 länder. Deras produktsortiment består av märksystem,

datortillbehör, förvaring arkivering etcetera.  De innehar bland andra

varumärkena Leitz, Esselte, Uni, Dymo och Curtis. Ur årsredovisningen
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framgår att koncernens balansomslutning är 8 319 Mkr (01 12 31) varav

immateriella tillgångar utgör 15,6 %. De immateriella tillgångarna delas

upp i goodwill och övriga immateriella tillgångar. Goodwill skrivs av enligt

plan på 3-20 år. I årsredovisningen sker en presentation av de varumärken

Esselte innehar.

Vid telefonintervju med enkäten som underlag framgick att Esselte AB

definierar begreppet varumärke som ett kännetecken. De anser att de

viktigaste funktionerna med ett varumärke är att förmedla företagets image,

signalera produktens fördel, skapa kundlojalitet samt att skapa samhörighet

bland personalen. Varumärken aktiveras ej, de omnämns däremot i

årsredovisningen utan något ekonomiskt värde. Någon värdering av

varumärkena för andra ändamål görs ej. Redovisningsprinciper som är

viktiga för Esselte är försiktighetsprincipen, objektivitetsprincipen,

väsentlighetsprincipen samt principen om rättvisande bild samt

Redovisningsrådets rekommendationer. De har ingen åsikt om företag bör

redovisa varumärken i årsredovisningen.

Svenska Cellulosa Aktiebolaget, SCA

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA producerar och säljer absorberande

hygienprodukter, förpackningslösningar och tryckpapper. Utifrån

kundernas behov utvecklas förädlade produkter för konsumenter,

institutioner samt företag och handel. Västeuropa är SCA:s huvudmarknad.

En stark inbrytning har också gjorts i Nordamerika. Företaget innehar

varumärkena Edet, Libero, Libresse, Tena, Tork med flera. Ur

årsredovisningen framgår att koncernens balansomslutning är 106 788 Mkr

(01-12-31) varav goodwill utgör 15,1 %  och Patent, Varumärken och

liknande rättigheter 0,66 % . Goodwill skrivs enligt plan på 20 år, övriga
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immateriella tillgångar skrivs av på 5-20 år. SCA beskriver sina

varumärken kvalitativt och menar att byggandet av en långsiktig

varumärkesrelation med konsumenten är komplext och kräver investeringar

både i annonsering, och i allt från produkt- och förpackningsutveckling till

förståelse av konsumenternas beteenden.

Ur enkäten framgår att SCA ej definierar begreppet varumärke. SCA anser

att varumärkets främsta funktioner är att signalera produktens fördel samt

att skapa kundlojalitet. SCA aktiverar sina förvärvade varumärken medan

de som är internt upparbetade ej aktiveras eller värderas. Vid redovisning

av immateriella tillgångar följer Esselte Redovisningsrådets

rekommendationer samt IAS. Vad gäller frågan om företag bör redovisa

sina varumärken i årsredovisningen har Esselte ingen åsikt.

Swedish Match

Swedish Match tillverkar tobaksprodukter, tändstickor och tändare.

Swedish Match är den enda globala snustillverkaren och har en ledande

ställning på den nordiska snusmarknaden och i Sydafrika. I USA har

bolaget den största marknadsandelen inom det snabbt växande

lågprissegmentet. De viktigaste varumärkena är Solstickan, General, Catch

och Ettan i Sverige, Timber Wolf i USA och Taxi i Sydafrika. Ur

årsredovisningen framgår att Swedish. Match för år 2001 redovisar en

balansomslutning på 16 623 Mkr, där immateriella tillgångar utgör 28,7 %.

De immateriella tillgångarna delas upp i varumärken och goodwill.

Varumärkena uppgår till 10,2 % av balansomslutningen och goodwill 18,5

%. Immateriella tillgångar skrivs av linjärt på 5-20 år. Starka varumärken

som har en god marknadsposition skrivs av på 20 år. Det sker en kvalitativ
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beskrivning av varumärkena i årsredovisningen indelat i olika affärsoråden,

exempelvis snus och tuggtobak.

Ur enkätsvaren framgår att de definierar ett varumärke som en tillgång som

är tydligt avskild från goodwill vid förvärv. Varumärket skall signalera

produktens fördelar och skapa kundlojalitet. De har valt att redovisa internt

upparbetade varumärken i tilläggsupplysningarna i årsredovisningen,

medan förvärvade varumärken aktiveras. Detta då de från och med 2002

följer Redovisningsrådets rekommendation nr. 15.  Vid redovisning av

varumärken är försiktighetsprincipen och principen om rättvisande bild av

störst betydelse tillsammans med RR15 och årsredovisningslagen. Swedish

Match har satt ett ekonomiskt värde på sina förvärvade varumärken, med

hjälp av kostnadsbaserad värderingsmetod. Swedish Match anser att det är

önskvärt att företag redovisar varumärken i årsredovisningen.

Sammanställning av konsumentvaruföretagen

Definieras
begreppet
varumärke

Varu-
märkes-
innehav?

Varu-
märkets
funktion?

Värderas
varu-
märken?

Tas varu-
märken
upp i
balans-
räkningen
förutom i
goodwill?

Redo-
visnings-
principer?

Immateriella
tillgångars
andel av
balansom-
slutningen

Ja, i två av
fyra fall.
Redo-
visnings
och
marknads-
förings-
mässiga
definitioner.

Ja,
samtliga.

Särskiljan
de och
kund-
lojalitet i
samtliga
företag.

Ja, i tre av
fyra fall.

Ja, i tre av
fyra fall.

Försiktig-
hets-
principen
och
principen
om
rättvisande
bild.

Varierande
(5,5% -
28,7%)
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4.2 Sammanställning

Nedan följer en sammanställning över företagens svar på enkätfrågorna.

Denna sammanställning görs för att underlätta för läsaren att göra

jämförelser mellan företagsgrupperna.

Företags-
typ (Totalt
33 företag)

Till-
verknings-
industri

Läkemedel-
Medicin-
teknik/kemi-
industri

Tjänste-
företag

Bank,
finans
och
invest-
ment-
bolag

Konsu-
mentvaru
företag

Definieras
begreppet
varumärke

Ja, i åtta av
elva fall.
Varierade
definitioner.

Ja, i två av fyra
fall. Juridiska
och marknads-
förings-
mässiga.

Ja, i fyra av
sju fall.
Endast
marknads-
förings-
mässiga
definitioner.

Ja, i tre av
sju fall.
Endast
marknads-
förings-
mässiga
definitioner

Ja, i två av
fyra fall.
Redo-
visnings-
och
marknads-
förings-
mässiga
definitioner

Varu-
märkes-
innehav?

Ja, i tio av
elva fall.

Ja, i tre av fyra
fall.

Samtliga har
varumärken.

Ja, i sex av
sju fall.

Samtliga
har varu-
märken

Varu-
märkets
funktion?

Att skapa
kund lojalitet
och
särskiljande-
förmågan
sätts främst.

I tre av tre fall
framhävs
särskiljande-
förmågan.

I sex av sju
fall framhävs
särskiljande-
förmåga
och/eller
företags-
moral.

Mycket
spritt. Inget
mönster.

Att skapa
kund
lojalitet
och sär-
skiljande-
förmågan
sätts
främst.
(Alla
företag)

Värderas
varu-
märken?

Nej. Endast i
ett av elva
fall. Detta
enligt
kostnads-
baserad
värderings-
metod.

Nej. Endast i
ett fall av fyra
och då i form
av marknads-
rättigheter.
Detta enligt
egen metod.

Nej. Nej. Endast
i ett av sju
fall och då
enligt
Cashflow.

Ja, i tre av
fyra fall.
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Tas varu-
märken
upp i
balans-
räkningen
förutom i
goodwill?

Nej. Endast i
ett av elva
fall.

Nej. Endast i
ett av fyra fall
och då i form
av marknads-
rättigheter.

Nej. Nej. Endast
i ett av sju
fall.

Ja, i tre av
fyra fall.

Redo-
visnings-
principer?

Försiktighets
principen
och
principen om
rättvisande
bild

Försiktighets-
principen  och
principen om
rättvisande
bild.

Försiktighets
principen
och
väsentlighets
principen

Försiktig-
hets
principen
och
principen
om
rättvisande
bild.

Försiktig-
hets-
principen
och
principen
om
rättvisande
bild.

Im-
materiella
tillgångars
andel av
balansom-
slutningen

Varierande
(0,3% -
17,7%)
undantag
Assa Abloy
47,8%

Mycket
varierande
(3,9% - 51,8%)

Varierande
(0,04% -
11,3%)

Mycket
varierande
(0% -
23,7%)

Varierande
(5,5% -
28,7%)

Önskvärt
med varu-
märken i
BR

1 av 11 ja, 3
av 11 nej,
resterande
ingen åsikt.

2 av 4 ja,
resterande
ingen åsikt.

3 av 7 ja om
konsument-
företag,
resterande
ingen åsikt.

4 av 7 ja,
resterande
ingen åsikt.

1 av 4 ja,
resterande
ingen åsikt.

Total
svars-
frekvens116

11 av 25 4 av 7 7 av 12 7 av 10 4 av 10

                                                
116 Från enkäter och telefonintervjuer med enkäten som underlag.
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4.3 Intervjuer

4.3.1 Företagsrådgivare Lars-Erik Henriksson,

Föreningssparbanken

Intervjufrågorna redovisas i bilaga 2.

Föreningssparbanken i Linköping har företagskunder av mindre och

mellanstor storlek. Enligt Lars-Erik Henriksson, rådgivare på

Föreningssparbanken i Linköping, är det sällsynt att företag bland deras

kunder redovisar varumärken, däremot kan varumärkesvärdena vara

inkluderade i goodwill. Några tydliga tendenser till vilka slags företag som

väljer att redovisa immateriella tillgångar finns inte, dock är redovisning av

immateriella tillgångar vanligare i företag som expanderat genom uppköp,

då ofta börsbolag.

Redovisar ett företag, som söker krediter hos Föreningssparbanken, stora

immateriella tillgångar ifrågasätts om det verkligen finns substans i

företaget. En jämförelse görs med eget kapital för att kontrollera om

balansräkningen är uppblåst. Det är dock inte endast de immateriella

tillgångarna som analyseras utan även affärslogik, ledning, nätverk och

kapital. En jämförelse görs mellan soliditeten inklusive immateriella

tillgångar och soliditeten utan immateriella tillgångar. Om soliditeten är

beroende av de immateriella tillgångarna ifrågasätts substansen i företaget,

såtillvida inte det finns en god affärslogik och en stor kundstock hos

företaget som motiverar den stora andelen immateriella tillgångar.

Föreningssparbanken beviljar krediter med affärsidén och säkerhet som

grund. I säkerheten ingår endast företagets materiella tillgångar, medan ett
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känt, registrerat varumärke kan utgöra en extra säkerhet men ej enskilt stå

som säkerhet. Detta innebär att en pantsättning av ett varumärke ej enskilt

kan utgöra godtagbar säkerhet för en kredit.

Enligt Henriksson kan ett bra varumärke utgöra ett dolt övervärde som bör

tas hänsyn till vid kreditbedömning av företaget. Om två företag med lika

hög soliditet och lika stor tillgångsmassa söker kredit, och det ena har ett

känt varumärke läggs detta in i bedömningen till företagets fördel.

Henriksson gjorde en jämförelse med ICA, där det vid ett förvärv av en

sådan butik ingår en ofta dold goodwill samtidigt som banken väl känner

till ICA:s affärsidé. Det blir därmed lättare för förvärvaren av ICA-butiken

att få kredit beviljad av banken då banken vet att ICA är noggranna med

positioneringen av sina butiker.

Varumärkets betydelse kan inte ses separat, utan det finns en viss betydelse

i vem som äger varumärket. Eftersom varumärken är sårbara kan de i fel

hand snabbt förlora sitt värde.  Detta gör att banken ser krediter till

varumärkesinköp som riskkapital. Riskkapitalet skall inte banken stå för,

det är ägarna som skall investera riskkapitalet.

Sammanfattningsvis betonade Henriksson att banken inte ser immateriella

tillgångar inklusive varumärken enskilt utan tillsammans med företagets

övriga kapital, ledning, affärslogik och nätverk.
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4.3.2 Varumärkesexpert David Gajland, Öhrlings

PricewaterhouseCoopers

Intervjufrågorna redovisas i bilaga 3.

David Gajland är verksam på Öhrlings PricewaterhouseCoopers på

avdelningen ”Intellectual Asset Management Group” i Stockholm. Gajland

är tillsammans med Jan Treffner författare till boken ”Varumärket som

värdeskapare” som har använts i vår studie. För att få ytterligare

information har vi intervjuat David Gajland per telefon.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers har värderat varumärken i cirka fyra år.

Varumärken de har värderat är bland andra SPP, Kramo, Natusan,

VOLVO, TREO och Zoega. Vad gäller varumärket VOLVO är Öhrlings

PricewaterhouseCoopers ett av de företag som värderade varumärket i

samband med Fords förvärv.

Enligt Gajland är det viktigt att värdera sina varumärken av flera skäl. Dels

kan ett varumärke representera stora värden i företaget vilket innebär att ett

monetärt värde bör sättas på det så att företaget får kontroll över hur värdet

förändras och vilka tillgångar i företaget som skapar värde. Varumärket kan

även ha ökat i värde på senare tid, vilket motiverar en ny värdering. År

1999 genomförde Öhrlings PricewaterhouseCoopers en studie som

omfattade företag i Europa där orsaken till värdering av varumärken

analyserades. Den vanligaste orsaken till varumärkesvärdering var i

samband med försäljning av företag. Andra situationer där

varumärkesvärdering användes var vid licensavgifter, business strategies,

extern rapportering samt vid intern benchmarking. De företag som enligt
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deras studie valde att värdera sina varumärken var i första hand

medieföretag och i andra hand bryggerier och företag med

kosumentprodukter.

På frågan om de erhållna värdena är tillförlitliga svarade Gajland att värdet

varierar över tid och med investerare. Det finns två slags investerare,

finansiell- respektive industriell investerare. Ofta är det en finansiell

investerare som, i samband med förvärv och kreditgivning, vill veta värdet

av ett varumärke. För den finansiella investeraren ligger risk och

avkastning till grund för det pris han är villig att åsätta varumärket. I

Storbritannien kritiseras varumärkesvärdering i kombination med

aktivering då det anses vara en åtgärd för att stärka balansräkningen när

företagen har ekonomiska problem. Gajland poängterade att alla modeller,

hur bra de än må vara, ej ger ett ”korrekt” värde om fel variabler används.

De värden som erhålls av modellerna är inte ”evigt sanna”. Detta innebär

att ett värde varierar över tiden samt beror på för vem värderingen görs.

I värderingsmetoden ”Cash flow” härleds exempelvis en volymökning till

varumärket. Vi frågade Gajland hur detta är möjligt. Svaret blev att det är

detta som är det svåraste med varumärkesvärdering, det så kallade

separeringsproblemet. Finns ej möjligheten att separera

varumärkestillgångarna från företagets övriga tillgångar kan ej en korrekt

värdering av varumärket göras. Kan varumärket lyftas in i en annan

organisation med bibehållen överavkastning anses varumärket separerbart

från företaget. Är detta ej möjligt är varumärket för beroende av företagets

distributionskanaler etcetera.

Det finns ett antal värderingsmetoder och vi frågade Gajland om olika

värderingsmetoder ger stora spridningar i det erhållna värdet. Öhrlings
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PricewaterhouseCoopers hade frågat sig detsamma och därför värderat ett

varumärke med tre olika metoder; transaktionskostnadsmetoden, Cash

Flow samt en värdering baserad på royalty. De erhållna värdena låg på

mellan 35-40 Mkr vilket visar på att differensen inte är särskilt stor. Enligt

Gajland beror detta på att modellerna bygger på gemensamma variabler

såsom kostnad för att etablera varumärket, avkastning och transaktionspris.

Många anser att värderingen av varumärken och redovisningen av

desamma ej är kompatibla då värdena i balansräkningen bygger på

historiska händelser medan värdet på varumärket är diskonterade framtida

värden. Värden i företaget skapas enligt Gajland via idé och kundrelation.

Idén patenteras eller registreras på annat sätt medan kundrelationen speglas

av varumärket. Därför anser Gajland att varumärkesvärdena bör tas upp i

balansräkningen som vilken annan värdeskapande tillgång som helst. Ett

exempel på relevansen av varumärken i balansräkningen är Vin & Sprits

absolut (!) största tillgång; ABSOLUT VODKA. Vin & Sprit aktiverar ej

sina varumärken då de anser att en aktivering skulle förstöra

relationsmåtten, exempelvis räntabilitet på totalt kapital. För aktieägarna

innebär detta att de ej vet hur värdet på Vin & Sprits största tillgång har

förändrats över åren.

Vid värdering av varumärken betonade Gajland att en objektiv värdering

måste göras. Egna fördomar och förutfattade meningar får ej påverka

värderingen och det är av stor vikt att ha respekt för andras åsikter samt att

tänka på till vilken målgrupp varumärket riktar sig.

När vi ifrågasatte värderingen av en sådan sårbar tillgång som enligt vår

mening ett varumärke är, sade Gajland att ett stabilt varumärke ej påverkas

”över natten”. Gajland gav som exempel Mercedes vars modell A-klass
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välte i ett så kallat älgtest i tidskriften Teknikens Värld. Denna fadäs

påverkade visserligen varumärket Mercedes men de kunde snabbt

återhämta sig. Som motsats hänvisade Gajland till Skodas liknande fadäs

på 70-talet, vilket skadade varumärket så mycket att Skoda inte hämtade

sig förrän Volkswagen förvärvade företaget. Med Volkswagen bakom sig

har Skoda idag en betydande position på bilmarknaden.

Avslutningsvis frågade vi vad en värdering av ett varumärke kostar. Enligt

Gajland är en genomsnittlig kostnad för ett företag att värdera ett enskilt

varumärke på en enskild marknad 70-80 000 Kr. Är det fler varumärken,

som dessutom har flera marknader, åtminstone fördubblas kostnaden.
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5. ANALYS OCH SLUTSATSER

I detta kapitel avser vi att med hjälp av referensramen analysera vår

empiri för att i slutet av kapitlet presentera våra slutsatser. För

tydlighetens skull kommer vi att först analysera problemfrågorna var för

sig för att sedan analysera om och hur frågorna påverkar varandra.

5.1 Varumärkets definition och funktion

Denna uppsats har till syfte att kartlägga och beskriva börsföretagens

värdering och redovisning av varumärken samt att redogöra för den

definition och funktion företagen anser att varumärken har. Innan

företagens värdering och redovisning av varumärken analyseras är det av

vikt att varumärket som begrepp och funktion analyseras ur företagens

respektive litteraturens syn.

5.1.1 Varumärkets definition

Vi kan urskilja tre grupper av företag när vi ser till de definitioner företagen

har gett på begreppet varumärke:

• Företag som gett en marknadsföringsmässig definition exempelvis

varumärkets särskiljande förmåga, kännetecken.

• Företag som gett en redovisningsmässig eller juridisk definition på

begreppet varumärke såsom en tillgång som är tydligt avskild från

goodwill vid förvärv.
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• Företag som ej har någon uttalad, och ej heller kan ge en definition på

begreppet varumärke.

5.1.1.1 Företag som gett en marknadsföringsmässig definition

Majoriteten av företagen, särskilt företag inom grupperna bank, finans och

investmentföretag och tjänsteföretag har gett en marknadsföringsmässig

definition med avskiljbarheten och kännetecknen som centrala

beståndsdelar. Deras definitioner stämmer i många fall överens med

litteraturens som till exempel Varumärkeslagen, Kotler och i viss mån

Nilsson där dessa begrepp också framstår som viktiga. Vi anser att det inte

är överraskande att majoriteten gett en marknadsföringsmässig definition

då varumärken i de allra flesta fall anses vara en komponent i

marknadsföringen. Några företag lägger även in en känslomässig aspekt i

varumärket, det skall framkalla positiva känslor hos konsumenten så att

denna köper varan/tjänsten. Denna aspekt lägger även Nilsson  i sin

definition av ett varumärke.

Vad vi finner signifikant är att företagen i vissa fall tycks blanda ihop

varumärket med företagsidentiteten. Exempelvis Getinges definition att ett

varumärke är en ”betydelsefull beskrivning av ett företag” anser vi visar på

att de ej lyckats särskilja varumärket från företaget. Företagen tenderar

alltså ibland att sätta likhetstecken mellan varumärke och företag medan

varumärket snarare kan anses vara en symbol för företaget. Detta gäller

dock inte konsumentvaruföretagen. Dessa aktiverar i större utsträckning

sina varumärken och är därför bättre på att skilja varumärket från företaget.

Detta kan enligt vår mening även bero på att många konsumentvaruföretag

förvärvar varumärken vilka därmed särskiljs från den övriga verksamheten.
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Svårigheten att skilja varumärket från företaget leder till att

varumärkesvärderare fått kritik och anses värdera företaget snarare än

varumärket. Gajland på Öhrlings PricewaterhouseCoopers poängterade att

det viktigaste när ett varumärke skall värderas är att det kan separeras från

den övriga verksamheten. Detta är något som en del av företagen i studien

tycks ha svårt att göra, vilket kan bero på att varumärket i många fall är en

symbol för företaget och därför blir svår att avskilja från

företagsidentiteten.

5.1.1.2 Företag som gett en redovisningsmässig eller juridisk definition

Den andra gruppen av företag är de som givit en redovisningsmässig eller

juridisk definition av begreppet varumärke. Deras definitioner stämmer väl

överens med RR15 där just aspekten varumärket som en immateriell

tillgång framhävs. Det är snarare identifierbarheten än

särskiljandeförmågan som är av vikt ur denna synvinkel. De

företagsgrupper som främst gett en redovisnings- och juridisk definition är

tillverkningsindustrin, läkemedelsbranschen samt konsumentvaruföretagen.

Swedish Match definierar begreppet varumärke som ”en tillgång som är

tydligt avskild från goodwill vid förvärv” vilket visar på en

redovisningsmässig definition. Samtliga företag som givit en

redovisningsmässig definition anser att ett varumärke är en tillgång, men

det är inte alla som väljer att redovisa denna tillgång på grund av dess

osäkerhet. De företag som gett en redovisningsmässig definition av

varumärket blandar till skillnad från den tidigare gruppen inte ihop

varumärket med företaget utan ser på varumärket som en separat del. Dessa

företag påpekar även att ett varumärke är registrerbart vilket ger

ensamrätten till namnet/symbolen. Detta visar på en juridisk definition av
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varumärket. AstraZeneca redovisar marknadsrättigheter, vilket till viss del

kan likställas vid varumärken, och den juridiska aspekten har för dem en

stor betydelse vid redovisning av marknadsrättigheterna. En anledning till

att den juridiska aspekten är viktig kan, enligt vår mening, vara att de

företag som aktiverar sina varumärken ser registreringen som vital för att

företaget skall kunna tillgodogöra sig de framtida ekonomiska fördelarna

hänförliga till varumärket.

5.1.1.3 Företag utan definition på varumärke

Den tredje gruppen är de företag som ej gett en definition på begreppet

varumärke. Dessa företag tillhör främst gruppen bank, finans och

investmentbolag och då främst investmentbolagen. Vi ser som en tendens

hos dessa att de är osäkra på vad ett varumärke är och hur de skall behandla

det. Exempelvis investmentbolaget Bure Equity uppger att de aktiverar

varumärken i balansräkningen samtidigt som de, enligt egen utsago, inte

satt något ekonomiskt värde på det. Förutom exemplet ovan tenderar

företag utan någon definition på begreppet varumärke att ej framhäva sina

varumärken. En anledning till detta kan, enligt vår mening, vara att dessa

företag är osäkra på varumärkets betydelse för företaget.

5.1.2 Varumärkets funktion

Det är, förutom att veta vad ett varumärke är, viktigt att ha klart för sig

vilken funktion varumärket har i företaget117. I enkäten118 ställde vi därför

frågan: Hur viktiga är följande funktioner hos era varumärken? De uttalade

funktionerna var: a) att förmedla företagets image, b) att signalera
                                                
117 Se figur 3
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produktens fördel gentemot konkurrerande produkter, c) att skapa

kundlojalitet/igenkännande, d) att skapa samhörighet bland personalen och

därigenom ge positivt inflytande på företagsmoralen. Förutom dessa

funktioner fanns även ett öppet alternativ. Vi avser nedan att analysera

vilka tendenser som finns i de olika företagsgrupperna.

5.1.2.1 Image

En funktion hos varumärket som jämfört med de tidigare nämnda

alternativen fick mindre uppmärksamhet av företagen var att varumärket

skall förmedla företagets image. Det var stor spridning i respondenternas

svar, allt ifrån ”inte alls viktigt” till ”mycket viktigt” markerades. Vi kunde

heller inte se någon tendens att en viss företagsgrupp framhävde imagen

som funktion. Av detta drar vi slutsatsen att alternativet är viktigt men inte

lika viktigt som den särskiljande förmågan och förmågan att skapa

kundlojalitet. Imagen kan emellertid delvis höra samman med

kundlojaliteten. Ett exempel på detta är Telia AB som anser att dessa

funktioner är mycket viktiga. När telefonin avreglerades och Telia

introducerades på börsen framställdes Telias image, enligt vår mening, som

”folkets företag”. När sedan aktievärdet halverades och kunderna i

samband med avregleringen lämnade Telia förlorade, enligt vår mening,

Telia tillsammans med kundlojaliteten sin image. Detta visar på att

alternativen hör samman. I köpbeslutsprocessen hänför vi företagets image

till steget ”utvärdering av alternativ”. Detta då varumärket här har en

särskiljande uppgift och skall förmedla företagets image. I fallet Telia är

konsumenterna av fast telefoni tvungna att teckna abonnemanget hos Telia

medan det finns en valfrihet i valet av operatör, där anser vi att imagen

spelar en roll.
                                                                                                                                              
118 Se bilaga 1
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5.1.2.2 Funktionen att signalera produktens fördel och skapa kundlojalitet

De funktioner hos varumärket som företagen, främst i grupperna

tillverkningsindustri och konsumentvaruföretag, anser vara av störst

betydelse var att signalera produktens fördel gentemot konkurrerande

produkter samt att skapa kundlojalitet/igenkännande. Detta resultat är enligt

vår mening inte överraskande då dessa funktioner enligt litteraturen är

fundamentala hos varumärket och att konsumentvaruföretagen till stor del

eftersträvar återköp. Kotler beskriver en köpbeslutsprocess där varumärket

har en stor betydelse i främst två av stegen i processen. Dessa steg är

köpbeslutet och beteendet efter köpet, det vill säga vid återköp. I

köpbeslutet beskriver Kotler att konsumenten väljer det varumärke som

bäst överensstämmer med de önskade attributen hos produkten.

Varumärket skall återspegla produktens attribut så att kunden vet vilket

varumärke som motsvarar kundens önskemål. Det faktum att företag inom

tillverkningsindustrin sätter särskiljande och kundlojalitet främst anser vi

beror på att de eftersträvar långsiktiga kundrelationer, det vill säga

bibehålla befintliga kunder. Dessa företag anser vi i större utsträckning är

beroende av varje kund eftersom kundgruppen är begränsad jämfört med

konsumentvaruföretagens kundgrupper.

Varumärket har som ovan nämnts även betydelse vid återköp, något som

bekräftas av företagens svar. Vid återköpet menar Kotler att vikten ligger

vid att konsumentens förväntningar på produkten uppfylldes. Om så är

fallet finns motivation för återköp. Detta motsvaras av alternativet att skapa

kundlojalitet/igenkännande. Vi anser att återköpsaspekten främst är viktig

vid köp av dagligvaror av kvantitativ karaktär, exempelvis tandkräm,

livsmedel och hygienprodukter. I dessa fall finns det många olika
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varumärken att välja på och efter att ha prövat sig fram väljer konsumenten

enligt vår erfarenhet ett varumärke som han är lojal mot. Konsumenten

köper till slut inte en produkt utan snarare ett varumärke. Ett exempel på ett

företag som sätter denna funktion främst är Swedish Match, som är ett

typiskt konsumentvaruföretag men som dock inte tillverkar cigaretter

numera. Rökare är enligt vår uppfattning och erfarenhet märkestrogna

vilket gör att kundlojaliteten blir viktig. Detta i kombination med att rökare

blir beroende av nikotin gör att de har en förhållandevis säker kundgrupp.

5.1.2.3 Funktionen att skapa samhörighet bland personalen

Den funktion hos varumärket som tjänsteföretagen satte främst men som

övriga företagsgrupper lade minst vikt vid var att skapa samhörighet bland

personalen och därigenom ge positivt inflytande på företagsmoralen. Vi är

av den uppfattningen att detta beror på att varumärket, traditionellt sett, är

något som skall rikta sig mot konsumenterna och inte mot den egna

personalen. Förklaringen till att tjänsteföretagen satt denna funktion främst

anser vi kan bero på att personalen är deras största och mest värdefulla

tillgång. Vi är av den uppfattningen att om en anställd lämnar ett

tillverkningsföretag påverkas organisationen inte i lika stor utsträckning

som om en anställd i ett tjänsteföretag lämnar företaget. En anställd i ett

tjänsteföretag har ofta en specifik kundgrupp vilket kan leda till att

företaget kan förlora dessa kunder om den anställde lämnar organisationen.

Detta till skillnad från ett tillverkningsföretag där en enskild anställd inte

har denna betydelse för att bibehålla företagets kunder. Detta bekräftas av

att denna funktion ej heller framhävs av de övriga företagsgrupperna. Vi

ifrågasätter därför Nilssons påstående att en stark identifikation med

företaget och dess produkter, motiverar de anställda till en hög
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produktivitetsnivå och till lojalitet.119 Vi anser snarare att ett starkt

varumärke kan motivera de anställda i ett tjänsteföretag.

5.2 Företagens värdering av varumärken

När ett företag befinner sig i situationen att de skall värdera ett varumärke

krävs att de enligt ovan har utarbetat en klar bild av vad varumärket är och

vilken/vilka funktioner det har. Vi avser nedan att analysera om och hur

företagen värderar sina varumärken samt även analysera de intervjusvar vi

erhållit från kreditgivare och värderingsexpertis.

5.2.1 Varför värderar inte alla företag sina varumärken?

Värdering av varumärken förekommer bland alla företagsgrupper utom

tjänsteföretagen. (se kapitel 4.2, sammanställning) Totalt värderar sex av de

33 företagen i studien sina varumärken. Mest frekvent är värderingen bland

konsumentvaruföretagen där tre av fyra företag värderar sina varumärken.

Bland företagen inom tillverkningsindustrin värderar endast ett av de elva

företagen sina varumärken. Samtliga som har värderat sina varumärken har

även redovisat dem i balansräkningen. För redovisning av varumärken, se

kapitel 5.3.

Bland konsumentvaruföretagen värderar Swedish Match, Electrolux och

Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA) sina varumärken. Endast Swedish

Match har uppgett vilken värderingsmetod som använts vid värderingen,

nämligen Kostnadsbaserad värderingsmetod. Det faktum att värdering av

                                                
119 Nilsson, T.H. (1999) ”Ladda ditt varumärke – Strategier och praktiska råd”
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varumärken är vanligt bland konsumentvaruföretagen beror enligt oss på att

dessa dels förvärvat kända varumärken, dels att varumärket har en central

betydelse för konsumentvaruföretagen för att särskilja deras produkter.

Innehavet av varumärken blir för dessa företag av stor vikt och därför har

ett välkänt varumärke ett värde för varumärkesinnehavaren. För

konsumentvaror finns det oftast en mängd olika tillverkare av samma sorts

produkt, exempelvis tandkräm. Detta visar på vikten av varumärkets

särskiljande förmåga vilken har en betydande uppgift i

köpbeslutsprocessen. Denna särskiljande förmåga har tillsammans med

övriga bakomliggande funktioner ett värde för företagen vilket vi anser att

konsumentvaruföretagen kan aktivera.

Bland företag inom Läkemedel- Medicinteknik/kemi-industri värderar ett

av de fyra företagen sina varumärken (marknadsrättigheter). AstraZeneca

värderar sina varumärken då de under en begränsad tid, genom budgivning,

kan få ensamrätt att sälja ett läkemedel med ett visst varumärke. Detta leder

till att AstraZeneca, enligt vår uppfattning, ej har några svårigheter att

fastställa varumärkenas värden då det finns en marknad för dessa. Resten

av företagen i denna grupp värderar ej sina varumärken. Detta kan enligt

vår mening bero på att dessa företag, till skillnad från AstraZeneca, inte

vänder sig mot konsument utan är tillverkare av produkter som köps av

sjukhus, tandläkare etcetera.

Bland företagsgrupperna Tillverkningsindustri, Bank, finans och

investmentbolag och Tjänsteföretag är det endast två företag av de totalt 22

som värderar sina varumärken. Ett exempel är Handelsbanken som vid

förvärvet av varumärket SPP värderade detta med hjälp av bland andra

Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Företagen inom tillverkningsindustrin

har varumärken men värderar generellt inte dessa. Detta kan, enligt oss,
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bero på att de ser en värdering som onödig för företaget. Det räcker troligen

för dessa att veta att varumärket har ett kvalitativt värde, de behöver inte

kvantifiera detta. Anledningen till att de inte i lika stor utsträckning som

konsumentvaruföretagen väljer att kvantifiera värdena kan vara att de ej

förvärvar varumärken på samma sätt som konsumentvaruföretagen, utan

väljer att kategorisera övervärdet vid förvärv som goodwill. En annan

anledning är enligt vår mening att de flesta varumärkena inom

tillverkningsindustriföretagen är internt upparbetade och därför finns ej

motivation att värdera det eftersom värdet ej får aktiveras. Företagen tycks

således inte vara intresserade av att sätta ett värde på varumärkena som

exempelvis kan användas i tilläggsupplysningarna som kvalitativ

information. Detta stöds av den föreställning att de främsta orsakerna till

varumärkesvärdering är vid avveckling, som beslutsunderlag vid avyttring

samt vid skatteändamål.

I Bank, finans och investmentgruppen ser vi att bank/finans värderar

varumärken i större utsträckning än investmentbolagen. Detta anser vi

förklaras av att bankerna i stor utsträckning vänder sig mot konsumenten

med marknadsföring där varumärket är av betydelse. Bankernas utökade

försäkringsverksamhet har bidragit till förvärv av varumärken från

försäkringsbolag vilket inneburit att bankerna i vissa fall värderat dessa.

Investmentbolagen har av olika skäl inte värderat sina varumärken. Vi

anser att det kan finnas flera orsaker till detta:

• Få investmentbolag innehar varumärken

• Begränsad marknadsföring av verksamheten

• Varumärket har ingen avgörande betydelse för denna typ av verksamhet
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De främsta orsakerna till att värdera varumärken är vid avveckling av

företag, beslutsunderlag vid försäljning samt för skatteändamål.120 Vi kan

inte se att investmentbolagen i studien i någon större omfattning har ställts

inför ovanstående situationer. Investmentbolagen marknadsför sig inte

heller vilket innebär att varumärken inte har någon större betydelse för

dem. En investerare torde analysera vilka bolag investmentbolaget

investerat i och inte vilket varumärke investmentbolaget har.

Tjänsteföretagen har enligt studien valt att inte värdera sina varumärken.

Tjänsteföretagen är enligt oss måna om ett enhetligt varumärke, vilket kan

exemplifieras med Securitas förvärv av vaktbolag som samtliga får det

internt upparbetade varumärket Securitas. Detta leder till att de inte sätter

något värde på förvärvade varumärken då dessa, för att skapa en enhetlig

image, får förvärvarens varumärke. Det tycks inte heller finnas något

intresse av, förutom Scandinavian Airlines, att värdera sina internt

upparbetade varumärken ur en kvalitativ aspekt. Detta kan bero på tidigare

nämnda orsaker, det vill säga deras uppfattning är att det är onödigt att

värdera ett varumärke som inte får aktiveras.

Vi är av den uppfattningen att värdering av varumärken främst är av

intresse för företag som riktar sig mot konsumenter. Detta då

konsumenterna ofta har en mängd olika produktalternativ vid köp,

varumärket blir därför av stor vikt för både konsumenten och företaget som

särskiljare av produkter och tjänster. Vid så kallade ”business to business”

– transaktioner är det snarare företagsidentiteten som är av betydelse då

företag i denna situation har större möjlighet att undersöka sina

leverantörer än vad en konsument har vid köp.

                                                
120 Gajland, D; Treffner, J. (2001) ”Varumärket som värdeskapare”
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Vi anser att ett varumärke bör tas hänsyn till, antingen kvalitativt som

upplysningar eller kvantitativt som en post i årsredovisningen. Det senare

har även visat sig vara mest frekvent bland just konsumentvaruföretag.

Generellt är vi av den uppfattningen att företag som innehar varumärken

skall upplysa om detta och redogöra för varumärkets värde för företaget.

Bland de företag som ej värderat sina varumärken efterfrågar vi en

kvalitativ beskrivning av de varumärken företaget innehar.

5.2.2 Användningen av värderingsmetoder

De värderingsmetoder som företagen använt vid värdering av sina

varumärken är främst Cashflow, Kostnadsbaserad värderingsmetod samt en

form av marknadsbaserad värderingsmetod. Inget av företagen i studien

använde sig av Interbrands metod (P/E-tals metoden).

Handelsbanken värderade, med hjälp av bland andra Öhrlings

PricewaterhouseCoopers, varumärket SPP när de förvärvade detta. Denna

värdering genomfördes med Cashflow–metoden. En anledning till att de

valde just Cashflow-metoden kan vara att Öhrlings

PricewaterhouseCoopers i huvudsak använder denna modell vid värdering

av varumärken och därmed blir följden av att anlita dem att denna metod

används. Genom intervjun med Gajland framkom att de olika modellerna

ger snarlika värden på det värderade varumärket, enligt detta torde det inte

finnas några incitament att välja en specifik värderingsmetod.

AstraZeneca värderar sina marknadsrättigheter, som vi liknar vid

varumärken, med hjälp av en marknadsbaserad värderingsmetod.

Anledningen till detta är att det för denna typ av tillgång finns en marknad.
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Marknadsrättigheterna bjuds ut på en marknad där flera potentiella köpare

ger anbud på rättigheten. Genom detta förfarande menar AstraZeneca att

det sätts ett marknadsbetingat värde på rättigheten. Denna metod anser vi

borde ge ett korrekt värde på varumärket då den bygger på affärsmässiga

överenskommelser och ger ett marknadsvärde på varumärket. Detta till

skillnad från andra varumärken där det ej existerar en marknad och där

värderingen bygger på modeller som kan ifrågasättas.

Swedish Match värderar sina förvärvade varumärken med hjälp av

kostnadsbaserad värderingsmetod. De tar upp sina varumärken till

anskaffningskostnad. Med tanke på att Swedish Match förvärvat ett flertal

varumärken är vi av den uppfattningen att det är mindre komplicerat att

beräkna anskaffningskostnaden i förvärvsbalansen än att beräkna framtida

kassaflöden för varje enskilt varumärke. De andra värderingsmetoderna

fungerar troligen bäst när en värdering av ett enskilt varumärke skall göras.

Vad som dock inte framgår är vem av köparen och säljaren som värderat

varumärkena. När Swedish Match sålde sina cigarettvarumärken till

Austria Tabak kan betydelse ligga vid vem som tog initiativet till

värderingen av varumärkena. Vi anser att om Swedish Match, det vill säga

säljaren, värderade dessa åsattes varumärkena ett högre värde än om

Austria Tabak gjort värderingen. Vanligen torde det enligt vår mening dock

vara säljaren som värderar varumärket såtillvida inte köparen separerar

varumärkesvärdet från goodwill vid förvärvsbalansen, detta torde vara

vanligast vid förvärv av hela bolag.

Bland övriga företag som värderat sina varumärken finns Electrolux och

SCA. Inte något av dessa företag har uppgett vilken värderingsmetod som

ligger till grund för det redovisade värdet på sina varumärken.  Vi finner

detta anmärkningsvärt då vi anser att öppenhet skall prägla företagens
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årsredovisningar. När vi studerade övriga poster i balansräkningarna,

exempelvis fastigheter, redogjordes tydligt, både i not och bland

redovisningsprinciperna, hur värderingen gjorts och med stöd av vilka

redovisningsprinciper. När det gäller varumärken, som enligt vissa inte har

i balansräkningen att göra, anser vi att företag med varumärken i

balansräkningen bör motivera detta samt även förklara värdet på det

aktiverade varumärket.

Gajland framhöll vid intervjun att bland andra konsumentvaruföretag bör

värdera sina varumärken då dessa är av stort värde för företaget. Som

exempel gav Gajland Vin & Sprit som ej värderar sitt största varumärke,

ABSOLUT, vilket enligt Gajland leder till att aktieägarna inte vet hur

värdet har förändrats på företagets största ”tillgång”. Vi är av den

uppfattningen att detta förutsätter en kontinuerlig värdering vilken skulle

bli mycket kostsam.

5.2.3 Värderingsmetodernas kvalitet

Tidigare i uppsatsen har redogjorts för ett antal metoder för att värdera ett

varumärke. Vi skall här analysera Cashflow, de kostnadsbaserade

värderingsmetoderna samt den marknadsbaserade värderingsmetoden då

det är dessa företagen använt för att värdera sina varumärken.

5.2.3.1 Cashflow

Cashflow är en av de metoder som använts vid värdering. Vi har tidigare

beskrivit denna metods uppbyggnad men hur tillförlitlig är den? Då vi

ställde oss frågande till hur denna metod fungerar intervjuade vi David
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Gajland på Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Vi ställde oss dock kritiska

till några av Gajlands argument för metoden.

Ett problem vi såg var de erhållna värdenas tillförlitlighet. Gajland ansåg

att Cashflow ger ett tillförlitligt värde såtillvida de variabler som används i

metoden är korrekta. Vi anser att problemet ligger just i detta då det enligt

vår uppfattning finns uppenbara problem med att kalkylera överavkastning

hänförlig till varumärket, i överavkastningen ingår det högre pris samt den

större volym som är kopplad till varumärkesinnehavet. Det faktum att

Öhrlings PricewaterhouseCoopers varken i litteraturen eller vid intervjun

ger någon utförlig beskrivning av metoden leder till att vi är skeptiska till

denna metod. Modellen framstår som subjektiv med en mängd variabler,

vilket vi anser ökar risken för felaktiga värden. Vi ifrågasätter därför denna

metods reliabilitet och validitet då det torde vara omöjligt för företaget

själv att göra samma värdering med liknande resultat som följd.

Validiteten, det vill säga metodens förmåga att mäta det som avses mätas,

är en grundläggande fråga vid värdering av varumärken då den främsta

kritiken just riktas mot att det är företaget och inte varumärket som

värderas.

Vi ifrågasätter av flera orsaker metodens validitet. I litteraturen framgår att

en kalkylering av pris- och volympremier skall utföras. Det vi ställer oss

mest frågande till är hur dessa övervärden kan hänföras till endast

varumärket, det vill säga övervärdena skall vara oberoende av företagets

distributionskanaler, organisation etcetera. Gajland menar att varumärket

skall kunna lyftas ur organisationen och placeras i en annan organisation

med bibehållen överavkastning. Vi är tveksamma till om detta går att

kontrollera. Svårigheten ligger alltså enligt vår mening i att separera

varumärket från den underliggande organisationen vilket även Gajland
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instämmer i. Antag att General Motors förvärvar varumärket Mercedes-

Benz och startar produktion, kan varumärket Mercedes då behålla sitt värde

i den nya organisationen General Motors?

5.2.3.2 Kostnadsbaserad värderingsmetod

En metod som en säljare av ett varumärke använder för att beräkna

varumärkets värde idag är den kostnadsbaserade värderingsmetoden.

Problemet med denna metod är att beräkna återanskaffningskostnaden

alternativt beräkna de faktiska kostnaderna för att utveckla eller ta fram

varumärket till det skick det är i idag. För att kunna göra detta krävs någon

form av index som speglar varumärkets ökade värde genom åren.

Problemet vi ser är att avgöra vilket index som skall användas och på vilka

variabler detta skall bygga på. Om det är marknadsanalyser som skall ligga

till grund för detta index bygger värdet på konsumenternas uppfattning om

varumärket och beständigheten kan då ifrågasättas. Om det är företagets

internt beräknade index – hur väl stämmer detta då överens med

verkligheten?

Problemen ovan anser vi är betydande för tillförlitligheten vid värderingen

och företag som använder denna metod bör motivera de variabler som

används för att öka värdenas trovärdighet. Ett exempel är Electrolux som i

sin redovisning redogör för marknadsundersökningar om deras varumärken

och det valda tillvägagångssättet för att bestämma varumärkenas värden.

Det som däremot inte nämns är vilken värderingsmetod som valts.
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5.2.3.3 Marknadsbaserad värderingsmetod

AstraZeneca använder, som tidigare nämnts, den marknadsbaserade

värderingsmetoden för att fastställa värdet på sina

marknadsrättigheter/varumärken. Vi anser att det erhållna värdet ur flera

synpunkter är mer tillförlitligt än de värden som erhålls ur tidigare nämnda

metoder. Det värde AstraZeneca satt på varumärkena är det pris de betalt

för att erhålla rättigheten att sälja läkemedlet. Enligt litteraturen bygger

denna metod på att det finns en aktiv marknad för varumärken och i

AstraZenecas fall finns en, visserligen begränsad, marknad.

Vad gäller varumärken finns dock sällan en aktiv marknad vilket innebär

att andra metoder måste användas. Vi ser således en användning av den

marknadsbaserade värderingsmetoden som svår vid värdering av

varumärken. AstraZeneca-fallet är ett undantag som beror på den marknad

de verkar på. Vi är av den uppfattningen att ett marknadsvärde bör

användas framför andra framräknade värden och det är därför

eftersträvansvärt att använda sig av denna metod när möjlighet finns.

5.3 Vad bygger varumärkets värde på?

När ett varumärke värderas är det många variabler som ligger till grund för

värdet. Vi anser dock att det finns fler variabler, än de i litteraturen, som

påverkar varumärkets värde. Dessa variabler leder till att det blir svårare att

separera varumärket från den övriga verksamheten än det framställs i

litteraturen men de tillkomna variablerna torde ge en bättre bild av

varumärkesvärdets bakomliggande faktorer.
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Efter genomgång av litteraturen och analys av den insamlade informationen

anser vi att varumärkets värde bygger på ett antal olika variabler. Dessa

variabler är enligt oss: forskning och utveckling, teknik, registrering, rykte,

media, miljömedvetenhet, samhällsengagemang, kunder,

distributionskanaler och organisation. Variablerna illustreras i figur 7. Vår

figur är inget försök att skapa en ny värderingsmetod utan visar vår

uppfattning om vad som ligger bakom värdet hos ett varumärke. Ett internt

upparbetat varumärke bygger enligt vår mening till större del på dessa

variabler än vad ett förvärvat varumärke gör. Detta innebär att ett internt

upparbetat varumärke blir svårare att separera från den övriga

verksamheten än ett förvärvat varumärke vid avyttring av varumärket. Vi

vill påpeka att även internt upparbetade varumärken får värderas men ej

aktiveras.

FIGUR 7. VÄRDESKAPANDE FAKTORER
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Forskning och utveckling (FoU) anser vi ha en stor inverkan på

varumärkets värde, speciellt bland läkemedel-medecinteknik/kemi-industri

företagsgruppen och för internt upparbetade varumärken. Forskningen

påverkar slutprodukten som får ett visst varumärke. Det är exempelvis

viktigt att ett läkemedel stöds av noggrann forskning och utveckling innan

det lanseras på marknaden. Detta för att undvika skandaler liknande

Neurosedyn på 1960-talet. Läkemedel av god kvalitet får ett värdefullt

varumärke som följd av satsningen på FoU.

Organisationen har enligt vår mening störst betydelse för företag i

grupperna bank, finans och investment och tjänsteföretag. För dessa företag

är organisationen och människorna i den viktig då detta är företagets

ansikte mot kund. Om personalen är ovårdad och kompetensen är

felorganiserad i en bank påverkas enligt vår mening bankens

varumärkesvärde negativt. Detta gäller även för tjänsteföretag där

varumärket påverkas negativt om kunderna exempelvis får köa länge för att

bli expedierade.

Distributionskanalerna är främst viktiga för tillverkare av

konsumentprodukter. De måste kunna positionera sig där kunderna finns

och tillhandahålla produkten utan längre väntetider. Skulle detta inte

fungera kan varumärket minska i attraktionskraft och substitut gynnas. Det

är för företagen således av vikt att välja rätt distributionskanaler som

stämmer med företagets image. TV-apparaten UNITED kan beställas via

postorder eller inhandlas i närmsta ICA-butik medan en BANG &

OLUFSEN endast kan köpas i deras profilerade butiker. Detta kan kopplas

till köpbeslutsprocessen där företaget väljer att positionera sina produkter
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där köparen söker efter önskade produktattribut. Positioneringens betydelse

stärks även av märkespyramiden där den är en av fundamentets delar.

Kunder utgör företagets målgrupp och vi anser att det är dessa som

indirekt avgör varumärkets värde. Produkter tillverkas efter en

marknadsundersökning där kundernas behov av den nya produkten

kartläggs. Varumärket vänder sig vanligen mot kunderna och det är därför

av vikt att dessa värdesätter varumärket och att detta tas hänsyn till vid en

värdering i enlighet med Interbrands Ltd. värderingsmetod.

Miljö-tänkande är ett medel för företagen att stärka sitt varumärke. Genom

att visa kunderna, till exempel genom KRAV-märkning, att företaget är

miljömedvetet kan kundens inställning till varumärket stärkas. Detta

verifieras av att många företag idag väljer att framhäva sin

miljömedvetenhet i årsredovisningen.

Samhällsengagemang kan ge en positiv effekt på ett varumärke. Ett

exempel är Bingolotto vars verksamhet stöder svensk ungdomsidrott. Detta

ger en positiv verkan på varumärket och motiverar kunden att köpa varan.

Andra exempel är företag som på olika sätt ger bidrag till samhällsnyttiga

projekt vilket marknadsför företaget och dess varumärke.

Medias framställning av företaget anser vi är viktigt för dess varumärken.

Ericsson har under våren 2002 fått kritik i media för sina

besparingsåtgärder i form av varsel och nedläggningar. Denna

uppmärksamhet skadar troligen Ericssons varumärken. Motsatsvis anser vi

att positiv kritik i media kan stärka varumärket.
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Teknologi kan ligga bakom produktens attraktionskraft. Detta då vissa

kunder är villiga att betala mer för en produkt med hög teknik. Varumärken

kan förknippas med hög teknologi, exempel på produkter där teknologin

spelar en stor roll är mobiltelefoner, datorer, TV-apparater och

musikanläggningar. Det är enligt vår mening negativt om ett varumärke

inom dessa produktgrupper symboliserar låg teknologi.

Rykten påverkar i hög utsträckning varumärket. Detta kan kopplas till

Kotlers köpbeslutsprocess där särskilt informationssökningen påverkas av

rykten. Dessa rykten kommer ofta från personliga källor såsom familj och

bekanta. Negativa signaler om ett visst varumärke kan få personen i fråga

att avstå från köp.

Registrering är nödvändig för att varumärket skall bli rättsligt skyddat och

för att hindra andra att använda varumärket. Registreringen säkerställer

även företagets rätt till framtida ekonomiska fördelar som varumärket kan

inbringa samtidigt som den är nödvändig för värdering, redovisning och

pantsättning. Ett rättsligt skyddat varumärke kan, enligt Lars-Erik

Henriksson, inte ensamt räknas som säkerhet vid en kredit men kan vara ett

komplement till bankens övriga säkerhetsunderlag.

Genom vår modell visar vi på svårigheten att separera varumärket från den

övriga verksamheten i företaget. Vi anser att varumärket speglar alla

ovanstående variabler vilket innebär att en värdering av varumärket

framstår som en svår uppgift. I litteraturen eftersträvas att varumärket helt

skall separeras från företaget, detta ifrågasätter vi möjligheten till och

riktigheten i. Varumärket är enligt vår mening uppbyggt av de tidigare

nämnda variablerna. När man studerar ett varumärke kan man se

varumärket separerat från företagets övriga verksamhet medan vid
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värderingen måste hänsyn tas till hur ovan nämnda variabler påverkar

varumärket. Vi anser dock att det kan vara möjligt att helt separera ett

varumärke vid försäljning om köparen har en liknande verksamhet med

samma distributionskanaler etcetera.

5.4 Företagens redovisning av varumärken

Aktivering av varumärken förekommer, i vår studie, i alla företagsgrupper

utom tjänsteföretag. Alla företag som värderat sina varumärken har även

valt att aktivera dem. Mest förekommande är aktivering av varumärken i

företagsgrupperna konsumentvaruföretag och Läkemedel - medicinteknik/

kemiindustri vilket speglas av att dessa grupper i förhållande till

balansomslutningen har störst andel immateriella tillgångar.

5.4.1 Vilka företag väljer att aktivera varumärken och varför?

Konsumentvaruföretagen har, enligt samma resonemang som vid

värdering, valt att aktivera sina varumärken. Detta anser vi beror på att de i

större utsträckning än övriga företagsgrupper förvärvat varumärken och

därför erhållit möjligheten att aktivera dessa. Varumärket spelar för

konsumentvaruföretagen en stor roll vid marknadsföring och

konsumenternas valmöjligheter gör att ett väletablerat varumärke

symboliserar ett värde för företaget vilket kan redovisas som en tillgång.

Ofta förvärvar dessa företag varumärken vilket leder till att dessa kan

separeras från internt upparbetade varumärken och goodwill. Detta är ett av

kraven för aktivering av varumärken som framställs i RR15.
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De förvärvade varumärkena registreras vilket säkerställer kontrollen över

varumärket vilket innebär att andra företag inte kan utnyttja det.

Registreringen framhålls som viktig bland de företag i studien som

aktiverar varumärken. Anledningen till detta anser vi är att företagen vill

skydda en värdefull tillgång samt säkerställa kontrollen över varumärket.

Genom registreringen uppfylls ännu ett av RR15:s krav för aktivering.

När ett företag förvärvar ett varumärke förutses enligt vår mening

varumärket skapa framtida ekonomiska fördelar, om detta ej var fallet vore

förvärvet meningslöst. Svårigheten blir då att hänföra de framtida

ekonomiska fördelarna till just varumärket. Detta är ett krav i RR15 för att

få aktivera varumärket. Enligt Redovisningsrådet får ej internt upparbetade

varumärken aktiveras eftersom sambandet mellan varumärket och de

framtida ekonomiska fördelarna anses vara för vag.121

Separeringsproblemet blir ännu mer påtagligt vad gäller internt

upparbetade varumärken då dessa är uppbyggda av företagets verksamhet.

Bland företagen inom gruppen tillverkningsindustri har ett av elva företag

valt att redovisa sina varumärken separat och tre av elva låter

varumärkesvärdena ingå i goodwill. Anledningen till att dessa företag i

större utsträckning har sina varumärken implicit i goodwill anser vi vara att

dessa förvärvar hela företag. Detta leder till att allt övervärde hänförs till

goodwill då svårigheten ligger i att värdera varje varumärke separat, vilket

tillsammans med deras lägre intresse för varumärkesredovisning utesluter

en enskild redovisning.

                                                
121 RR15
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Bland företag inom läkemedel- Medicin -teknik/kemi-industri redovisar

endast AstraZeneca varumärken (marknadsrättigheter). Detta görs då de

genom en marknad erhållit ett anskaffningsvärde på det förvärvade

varumärket. Orsaken till att de redovisar varumärken anser vi är att

varumärkena uppfyller kraven som framställs i RR15. Inom en bestämd

tidsrymd får AstraZeneca ensamrätten att sälja läkemedel med ett visst

varumärke vilket säkerställer kontrollen över de framtida ekonomiska

fördelarna samt ger AstraZeneca full kontroll över varumärket.

AstraZeneca har heller inga problem med att fastställa vilket värde som

skall redovisas då detta värde är ett marknadsvärde vilket tillåts enligt

RR15.

I grupperna bank, finans och investmentbolag och tjänsteföretag är det

endast Handelsbanken som redovisar varumärken separat då de förvärvat

SPP under år 2000. I dessa grupper är internt upparbetade varumärken

vanliga vilket förklarar varför dessa varumärket ej redovisas. JM AB låter

sina varumärkesvärden ingå i goodwill då de anser det svårt att sätta ett

värde på varumärket. Många av företagen avstår från att redovisa

förvärvade varumärken på grund av försiktighetsprincipen vilken

diskuteras i kapitel 5.4.2.

Det finns enligt studien inga incitament till att redovisa varumärken för att

uppnå en större kreditvärdighet. Inget av företagen i studien har angett en

större kreditvärdighet som skäl för aktivering av varumärken. Henriksson

anser att ett registrerat varumärke kan utgöra en extra säkerhet vid kredit

men aldrig ensamt stå som säkerhet. Henriksson betonade att banken inte

ser immateriella tillgångar inklusive varumärken enskilt utan tillsammans

med företagets övriga kapital, ledning, affärslogik och nätverk. Även detta
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visar på svårigheten att avskilja varumärket från företagets övriga

verksamhet.

5.4.2 Redovisningsprincipernas och RR15:s påverkan på

redovisning av varumärken

Gemensamt för alla företag som besvarat vår enkät är att de anser att

försiktighetsprincipen tillsammans med principen om rättvisande bild är av

stor vikt vid redovisning av varumärken. Detta gäller för alla

företagsgrupper i studien. Vi förutspådde att konsumentvaruföretagen

skulle sätta rättvisande bild främst men faktum är att dessa satte

försiktighetsprincipen framför principen om rättvisande bild även om båda

dessa ansågs vara viktiga. Försiktighet anser vi är något som präglar hela

RR15 och majoriteten av företagen i studien följer RR15 vid redovisning

av varumärken. Kraven för aktivering är hårda vilket vi anser bygger på

försiktighet snarare än rättvisande bild.

Vi är av den uppfattningen att försiktighet och rättvisande bild till en viss

del är varandras motsatser. Eftersträvas rättvisande bild kan detta innebära

att varumärkena redovisas till ett högre värde än det enligt

försiktighetsprincipen rekommenderade. Förvärvade varumärken kan under

åren ha ökat mycket i värde, men då ÅRL förbjuder uppskrivning av

immateriella tillgångar framhävs försiktighetsprincipen framför principen

om rättvisande bild. Försiktighetsprincipen tar sig även uttryck i förbudet

att aktivera internt upparbetade varumärken vilket vi anser är nödvändigt

då det enligt vår modell är särskilt svårt att separera och värdera internt

upparbetade varumärken vilket kan göras vid avyttring av varumärket.
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Väsentlighetsprincipen ansågs endast av tjänsteföretagen vara av vikt.

Detta förvånade oss då vi själva anser att denna princip är viktig i

redovisningen. Väsentlighetsprincipen innebär att redovisningen endast

skall innehålla poster som är av väsentligt värde för företaget. När inte ens

de företag som aktiverar varumärken anser att väsentlighetsprincipen är av

betydelse ifrågasätter vi på vilka grunder de valt att aktivera varumärkena.

Ett exempel på ett tjänsteföretag som indirekt framhåller

väsentlighetsprincipen är TietoEnator som menar att ”för vår typ av bolag

är inte varumärket av avgörande betydelse”. En tänkbar förklaring till att

väsentlighetsprincipen inte åläggs någon större vikt kan vara att försiktighet

sätts främst vid redovisning av immateriella tillgångar.

Objektivitetsprincipen anses inte vara av någon större betydelse av

företagen i studien. Detta anser vi kan bero på att objektivitetsprincipen

endast berör de företag som avser att aktivera varumärken vilket leder till

att det endast är dessa som behöver reflektera över denna princip.

Värderingsmetodernas objektivitet kan ifrågasättas varför vi finner det

anmärkningsvärt att inte ens företag som aktiverar varumärken lägger

någon vikt vid denna princip.

5.4.3 Ger värderingsmetoderna värden som kan aktiveras i

balansräkningen?

Det kan ifrågasättas om värderingen av varumärken och aktiveringen av

dessa värden är kompatibla då värdena i balansräkningen är historiska

händelser medan värdet på varumärket i vissa fall är diskonterade framtida

värden.
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Enligt RR15 finns två situationer som kan föranleda värdering av ett

varumärke för senare aktivering i balansräkningen nämligen separat

förvärv av ett varumärke, där värdet utgörs av inköpspriset, eller

anskaffning av ett varumärke som en del av ett företagsförvärv. Vid del av

företagsförvärv utgörs anskaffningsvärdet av verkligt värde. Vid separat

förvärv av ett varumärke uppstår inga större problem då varumärket

redovisas till anskaffningskostnad i balansräkningen. Då det oftast är

säljaren som värderat varumärket påverkas inte köparens redovisning av

vald värderingsmetod.

Som en del av företagsförvärv uppkommer svårigheten med att separera

varumärket från goodwill. RR15 ger tre metoder för att beräkna

varumärkets värde:

• Verkligt värde på en aktiv marknad

• Verkligt värde i avsaknad av en aktiv marknad

• Indirekt beräkning av verkligt värde

Handelsbanken värderade förvärvet av SPP med Cashflow-metoden vilket

är en indirekt beräkning av verkligt värde. Denna metod godtas av

Redovisningsrådet för aktivering i balansräkningen. Genom att metoden är

utarbetad av Öhrlings PricewaterhouseCoopers anser vi att de haft

möjligheten till aktivering i åtanke vid utformningen av metoden. RR15

begränsar det värde ett varumärke kan åsättas via en indirekt beräkning då

värdet inte får innebära att negativ goodwill uppkommer eller ökar.122

Många av företagen i studien låter sina varumärken ingå i goodwill då

dessa anskaffats som del i företagsförvärv. Detta kan enligt vår mening

                                                
122 RR15



Värdering och redovisning av varumärken

130

bero på att de inte kunnat beräkna anskaffningsvärdet för varumärket på ett

tillförlitligt sätt. Enligt RR15 är det i denna situation inte tillåtet att ta upp

varumärket som en separat tillgång i förvärvsbalansen utan varumärkets

värde skall då inkluderas i goodwill. Här anser vi att redovisningen

påverkas olika beroende på vilka principer som efterföljs. Anhängare av

rättvisande bild skulle enligt vår mening vara mer benägna att skilja

varumärket från goodwill medan anhängare av försiktighetsprincipen i

större mån väljer att låta varumärkets värde ingå i goodwill. Frågan blir då

vad som är bäst ur redovisningsmässig synpunkt; försöka identifiera

varumärken i förvärvsbalansen eller låta dessa värden ingå i goodwill. Vi

har i vår studie visat att konsumentvaruföretagen i större utsträckning än

övriga företagsgrupper väljer att aktivera sina varumärken. Detta förfarande

har troligen att göra med varumärkets relevans för denna typ av företag.

Företag som väljer att inte särredovisa sina förvärvade varumärken lägger

inte heller någon större ekonomisk betydelse i det enskilda varumärket. Vi

är av den uppfattningen att goodwillvärdet i många företag innehåller dolda

varumärkesvärden.

Vi har i studien inte påträffat något företag som värderat ett varumärke på

grundval av RR15:s metod att beräkna verkligt värde i avsaknad av en

aktiv marknad. Däremot har AstraZeneca värderat sina varumärken genom

att beräkna ett verkligt värde på en marknad. Detta är en typ av

marknadsbaserad värderingsmetod. Redovisningsmetoderna i RR15 och de

värderingsmetoder vi redogjort för är, i de flesta fall, förenliga.
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6. SAMMANFATTNING OCH REFLEKTIONER

I detta kapitel ämnar vi sammanfatta studiens resultat samt redogöra för

reflektioner som uppkommit under arbetets gång.

6.1 Sammanfattning

• De definitioner företagen ger på begreppet varumärke är

marknadsföringsmässiga, redovisningsmässiga och/eller juridiska.

• Definitionerna skiljer sig mellan olika företagsgrupper. Exempelvis ger

tjänsteföretagen enbart marknadsföringsmässiga definitioner.

• Varumärkets viktigaste funktion skiljer sig mellan de olika

företagsgrupperna. De funktioner som företagen framhäver mest är

varumärkets särskiljande förmåga samt funktionen att skapa

kundlojalitet.

• Totalt värderar 6 av de 33 företagen i studien sina varumärken. Mest

frekvent är varumärkesvärdering bland konsumentvaruföretagen.

• Samtliga företag som värderat sina varumärken har även aktiverat dem.

• De metoder som använts av företagen i studien är Cashflow (1st)

Kostnadsbaserad värderingsmetod (2st) samt en form av

marknadsbaserad värderingsmetod (1st). Övriga företag (2st) har ej

angett vald värderingsmetod.
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• Vissa värderingsmetoder, exempelvis Cashflow, är behäftade med

subjektivitet.

• Redovisningsrådet tillåter att en indirekt beräkning av verkligt värde

görs för aktivering om varumärket uppfyller kraven för aktivering.

Dessa krav är att varumärket skall vara identifierbart, företaget skall ha

kontroll över det och det skall förväntas skapa framtida ekonomiska

fördelar samt att företaget skall tillgodogöra sig de framtida ekonomiska

fördelarna och att anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt

sätt

• Enligt vår mening bygger varumärkets värde på fler faktorer än de som

tas upp i litteraturen.

• Försiktighet genomsyrar redovisningen av varumärken.

• Endast förvärvade varumärken aktiveras vilket överensstämmer med

RR15.

• Ett varumärke kan ej enskilt stå som säkerhet för en kredit.

• Vi anser det önskvärt att företag som ej aktiverar sina varumärken ger

en kvalitativ beskrivning av dessa. Detta för att ge investerare

information om varumärkets betydelse för företaget.
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6.2 Våra reflektioner

Vi har genom denna studie erhållit fördjupade kunskaper om varumärket

och dess funktioner samt om vilka värderingsmetoder som existerar och

används. Vi har även fått en förståelse för vad som ligger bakom posten

”varumärken” i en årsredovisning. Studiens resultat visar på att främst

konsumentvaruföretag redovisar varumärken varför det vore intressant att

se en studie som fokuserar enbart på dessa företag och utreder fenomenet

varumärkesvärdering bland dessa. Det är även dessa företag vi anser har

störst motivation att aktivera varumärken då de har en stor betydelse för

dessa företag.

Vi efterlyser att företag som ej redovisar varumärken ger en kvalitativ

aspekt på varumärkets betydelse för företaget. Detta kunde exempelvis

göras i årsredovisningens ickefinansiella del. Vi efterlyser vidare att

företagen motiverar vad som ligger bakom deras val att behandla

immateriella tillgångar. Detta är något företagen generellt är mycket dåliga

på, exempelvis redovisar Electrolux varumärken till ett värde av 429 Mkr

utan att redogöra för hur värderingen gått till. Kanske är det så att företagen

inte anser att varumärken är en viktigt del i balansräkningen men då är vi

av den uppfattningen att de istället för att aktivera dessa bör tillämpa en

kvalitativ redovisning vad gäller varumärken.
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7. METODREFLEKTION

I detta kapitel avser vi att utvärdera vald metod.

Vi har för att uppfylla vårt syfte haft både ett kvantitativt och ett kvalitativt

tillvägagångssätt. Själva kartläggningen av företagen gjordes med hjälp av

en enkätundersökning medan det kvalitativa inslaget utgjordes av intervjuer

av en varumärkesexpert på Öhrlings PricewaterhouseCoopers samt en

kreditgivare på Föreningssparbanken.

Vi är fortfarande av den uppfattningen att en enkätundersökning var en bra

metod med tanke på studiens syfte. Det bästa hade kanske varit att intervjua

ekonomiansvarig på alla de 64 företagen på A- listan men detta hade ej

varit tidsmässigt möjligt. Vi anser att uppsatsen har en hög validitet då

relevanta svar erhållits från respondenterna vilket tyder på att frågorna var

konkreta och lättförståeliga. Efter det första utskicket var bortfallet relativt

stort vilket innebar att en komplettering var nödvändig. Vi valde då att i

stället för ett upprepat utskick kontakta företagen via telefon för att erhålla

svar snabbare. Fördelen med detta blev att vi vid telefonintervjun hade

möjlighet att be respondenten utveckla sitt svar, däremot uppstod

problemet att frågorna ansågs beröra två områden, redovisning och

marknadsföring. Detta har vi ej uppfattat som ett problem hos de

respondenter som besvarat enkäten skriftligen. Vid telefonintervjuerna med

enkäten som underlag uppstod också problemet att få tag i rätt person och

det var inte heller alla som ansåg att de hade tid att besvara våra frågor.

De intervjuer vi gjort har tillsammans med enkätundersökningen varit av

relevans för de problemfrågor studien bygger på. Vi har genom dessa



Värdering och redovisning av varumärken

136

intervjuer kommit fram till att Gajland, det vill säga varumärkesvärderaren,

var ”för” och Henriksson, det vill säga företagsrådgivaren och

kreditgivaren, var ”emot” aktivering av varumärken. Detta har gett oss två

perspektiv på varumärkesvärdering och redovisning och på så sätt undvikit

enkelspårighet i studien. Intervjun med Gajland gjordes via telefon vilket

inte kan likställas med en personlig intervju. Detta då personen som blir

intervjuad inte har planerat in och tänkt över intervjun i förväg,

telefonintervjun har dock en positiv effekt då vi fått spontana svar på våra

frågor. Vi ser intervjun av Gajland som ett värdefullt inslag i denna uppsats

då Gajland är en av författarna till den värderingslitteratur vi främst använt

oss av. Genom denna intervju kunde vi direkt fråga författaren om det vi

ansåg vara oklart och på så sätt få förstahandsinformation.  Intervjun med

Henriksson bokades in en vecka i förväg och genomfördes i ett

konferensrum på Föreningssparbanken i Linköping. Henriksson hade på så

sätt tid till förberedelse och visste inom vilket område frågorna skulle

ställas. Intervjun gjordes för att få en kreditgivares syn på redovisning av

varumärken i balansräkningen.

De egenskaper vi efterfrågade i vårt urval var att företagen skulle inneha

varumärken eller goodwill. Det var enligt vår urvalsprocess (se figur 2)

troligt att företagen på OM Stockholms Fondbörs A- lista skulle inneha

något av dessa. I efterhand kan vi konstatera att 97 % av respondenterna

uppfyllde våra förhoppningar. Det var endast Investor som varken innehade

varumärken eller goodwill. Det goda resultatet på urvalet anser vi styrker

vår urvalsprocess.
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Hej,

Vi är två ekonomstudenter vid Linköpings Universitet som skriver en

magisteruppsats om värdering och redovisning av varumärken. Genom en

deskriptiv undersökning i form av en enkätstudie vill vi kartlägga

börsföretagens redovisning och värdering av varumärken. Vi har valt att

studera samtliga företag på A- listan vilket medför att Ert företag ingår i vår

studie.

Tillvägagångssättet för vår studie innebär att vi bland annat studerat

årsredovisningar från de företag som ingår i studien. Vi har tagit del av Er

årsredovisning men vill, för att få ökad kunskap om Ert förhållningssätt till

varumärken, komplettera med en enkätstudie. KPMG har haft vänligheten

att sponsra denna enkätundersökning. Vi vore mycket tacksamma om Ni

tog Er tid till att besvara denna enkät och returnera denna till oss i bifogat

svarskuvert senast den 5:e april 2002. Ni är välkomna att höra av Er till oss

om ni har några frågor.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Nyquist        Catarina Wikström

Väpnaregatan 51        Fogdegatan 38

586 47 LINKÖPING        586 47 LINKÖPING

013-17 18 30        013-17 38 59

073-020 38 96        073-618 55 84

matny485@student.liu.se        catwi600@student.liu.se
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Företagsnamn:

………………………………………………………………………………

Er position inom

företaget………………………………………………………..

1. Hur definierar Ni begreppet varumärke?

………………………………………………………………………………

…………………

2. Innehar Ert företag varumärken? Om ja, vilka är de mest framträdande?

………………………………………………………………………………

…………………

3. Hur viktiga är följande funktioner hos Era varumärken?

Markera ett kryss per rad

Inte alls viktigt Mycket viktigt

Att förmedla företagets image.

Att signalera produktens fördel
gentemot konkurrerande produkter.

Att skapa kundlojalitet/igenkännande.

Att skapa samhörighet bland personalen
och därigenom ge positivt inflytande
på företagsmoralen.

Annat, nämligen:
……………………………………………………………………………
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4.Hur behandlar Ni Era varumärken i årsredovisningen?

Inte alls.

      Som tillgång i balansräkningen.

      I tilläggsupplysningarna.

      Ingår i goodwill.

     Annat, nämligen: ……………………………………………………

5.Vad är orsaken till det sätt Ni enligt ovan valt att behandla Era

varumärken på?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

6.Vilka regler och rekommendationer tillämpar Ni vid redovisning av

varumärken? Markera alla relevanta alternativ.

Redovisningsrådets rekommendationer. 

      Årsredovisningslagen.

      International Accounting Standards (IAS- regler)

Andra, nämligen: …….…………………………………………………

7.Vilka redovisningsprinciper anser Ni vara av störst betydelse vid

redovisning av varumärken?

Inte alls viktigt Mycket viktigt

Försiktighetsprincipen.

Objektivitetsprincipen.

Väsentlighetsprincipen.

Principen om rättvisande bild.

Andra, nämligen: ………………………………………………………
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8.Har Ni satt ett ekonomiskt värde på Era varumärken?

Ja.

      Nej.

9.Om Ni satt ett ekonomiskt värde på Era varumärken, vilken

värderingsmetod har Ni använt Er av?

Kostnadsbaserad värderingsmetod, det vill säga

anskaffningskostnadsmetoden eller återanskaffningsmetoden.

      Marknadsbaserad värderingsmetod (transaktionsvärden).

      Ekonomiskt värde – Cash flow.

      P/E- talsvärdering.

Annan, nämligen:………………………………………………………

10.Varför har Ni valt att sätta ett ekonomiskt värde/inte sätta ett

ekonomiskt värde på Era varumärken?

………………………………………………………………………………

11.Anser Ni att det är önskvärt att företag redovisar varumärken i

årsredovisningen?

Ja.

      Nej.

      Ingen åsikt.

Övriga kommentarer

Tack för er medverkan!
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Bilaga 2: Intervjufrågor, Lars-Erik Henriksson,
Föreningssparbanken

1. Är det enligt din mening många företag som väljer att redovisa

varumärken i balansräkningen?

2. Finns det några mönster i vilka företag som aktiverar varumärken?

3. Hur går en kreditbedömning till – vilka kriterier/nyckeltal etcetera är av

intresse?

4. Har varumärken i balansräkningen någon påverkan på

kreditvärdigheten?

5. Har varumärken, även då de ej aktiverats, överhuvudtaget någon

påverkan på företagets kreditvärdighet?

6. Enligt litteraturen kan ett varumärke pantsättas. Hur är det i

verkligheten? Kan ett varumärke utgöra en säkerhet?
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Bilaga 3: Intervjufrågor, David Gajland, Öhrlings
PricewaterhouseCoopers

1. När började Ni värdera varumärken?

2. Varför skall företag värdera sina varumärken?

3. I vilka situationer värderar företag sina varumärken?

4. Vilken typ av företag värderar sina varumärken?

5. Hur motiverar Ni Cashflow modellen?

6. Hur kopplas ökad volym och möjlighet till ett högre pris till ett

varumärke?

7. Ger olika värderingsmetoder stor spridning i det erhållna värdet?

8. Vem har nytta av ett beräknat varumärkesvärde?

9. Är de erhållna varumärkesvärdena tillförlitliga nog för att kunna

aktiveras?

10. Hur är det möjligt att värdera ett varumärke objektivt?

11. Varför skall en sådan sårbar tillgång som ett varumärke värderas?

12. Vad är den genomsnittliga kostnaden för ett företag att få sina

varumärken värderade?
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13. Kan Ni ge exempel på varumärken Ni värderat?


