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1. Inledande ord
Varumärket är en resurs i vilken företag satsar stora summor. Det är dock
svårt att veta hur framgångsrika dessa investeringar har varit och hur stor
del av merförsäljning eller volymökningen som skall tillskrivas dem. Det
finns inte heller någon allmänt accepterad metod för att ta upp
varumärkesresurser i företags räkenskaper. Det blir på grund av detta
besvärligt att värdera varumärket ur redovisningsmässigt godkänd
synvinkel. Det är även svårt att objektivt värdera huruvida ett varumärke är
starkt eller svagt eftersom det inte heller i detta fall finns någon allmänt
accepterad mätmetod.

Trots denna problematik köps och säljs företag där företrädare hävdar att
varumärket är viktigt. Företag hävdar i sina offentliga uttalanden att deras
varumärke stärkts och att detta är bra för företaget. Det anges dock sällan,
om än aldrig, i precisa termer.

”Det bygger på varumärket. Vi hade NK-loggan. Att bygga ett nytt
varumärke kostar miljarder.”1

Källa: Klas-Göran Larsson om NK-varuhusens styrka.

”Candelias varumärken som Polly, Bridgeblandning och Present tillhör de
ledande på marknaden och blir strategiska tillskott i Cloettas
varumärkesportfölj."2

Källa: Pressmeddelande från Cloetta 5/5 (1998)

Detta ger intrycket av att varumärken utgör en betydande eller till och med
ovärderlig tillgång för företag. Denna tillgång kan möjligtvis även betraktas
som ovärderlig i bemärkelsen att det förefaller vara svårt att sätta ett precist
värde på den.

Avsaknaden av en precis värdering av varumärken leder till att man kan tro
att referenser givna till ett starkt varumärke är godtyckligt satta av
företagsledare som söker framhäva ett värde som inte kan bevisas objektivt
antingen för att påverka kapitalmarknaderna eller för att motivera överpris

                                                          
1 Dagens Industri 19990331 Urban Hallén.
2 Pressmeddelande från Cloetta 5/5 1998.
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vid uppköp eller försäljning. Vi ställer oss frågan huruvida de är så viktiga i
praktiken som företagsledarna hävdar i sina uttalanden. Är de ovärderliga?

Ur en företagsekonomisk synpunkt ser  vi det som tämligen märkligt att det
finns resurser i företag som beskrivs om som värdeskapande och  som det
handlas med men att det, trots detta, inte finns en standard att värdera dessa
objektivt så att de kan tas upp i företags räkenskaper.

I denna uppsats har vi valt att undersöka denna svårvärderade tillgång som
ibland benämns varumärkeskapital, och ibland brand equity. Vi kommer
att använda dessa två begrepp samt varumärkets värde, varumärkesvärde
och varumärkestillgången synonymt.

Vi ämnar därför i denna uppsats studera två affärer då företag varit tvungna
att värdera varumärkesresurser och i förhandlingsprocessen ta ställning till
vad ett varumärkesresursen är värd. Vi kan på detta sätt se hur företag
praktiskt går till väga när man måste ta ställning till ett varumärkes värde
innan affär. Är det en påverkande beslutsfaktor i dessa affärer? I sådana fall
hur mycket påverkar det och vad är varumärkets verkliga ekonomiska
relevans?

Vi vill därigenom söka reda ut begreppen genom att utreda huruvida
varumärket är så viktigt i konkreta situationer, när pris på företag skall
sättas, som företagsledare ofta vill hävda i sina uttalanden.

1.1 Bakgrund

Varumärket har under i  stort sett alla tider haft betydelse för det
ekonomiska livet. Det kan också uttydas att det bli mer och mer viktigt för
affärsverksamheter. På samma sätt som varumärken på 50-talet var tvungna
att vara igenkända i hyllan i snabbköpet behövs de idag finnas med i
konsumenters medvetande i många fler sammanhang. Varumärket som
konsumenten har i sitt medvetande för en viss produkt eller företag
påverkar vad som han/hon letar efter i nästan alla sammanhang. Om en
person exempelvis skall söka efter någonting på Internet är det troligt att
tjänster eller sidor med bekanta namn söks först. Samma sak gäller vid val
av telefonabonnemang, vinterdäck, resebyrå, tv-fabrikat etc. Konsumenters
möjligheter att sortera information och endast ta till sig sådan som de
önskar ökar även markant. På grund av detta ökar betydelsen av
varumärken för konsumentens val. Vi tror att detta kommer att bli mer och
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mer tydligt i och med nätverkssamhällets utveckling där det är troligt att
informationsbruset kommer att öka, monopol avregleras och fler aktörer
kommer ut på marknaden.

Att inneha ett varumärke är alltså att inneha en position  bland andra
märken i konsumentens medvetande. Detta ger konkurrensfördel gentemot
andra företag och kan vara en direkt förutsättning för att klara sig på
marknaden.

Mot denna bakgrund är det troligt att företag i högre utsträckning kommer
att uppleva ett behov av att bedöma varumärkestillgångarnas värde och
betydelse.

1.2 Problemformulering

Det är inte endast de fysiska tillgångar som syns i ett företags
balansräkning som ger upphov till framtida vinster. Även mer
svårpreciserade immateriella tillgångar som exempelvis de anställdas
kompetens, kundrelationer och  marknadsposition kan antas bidra
väsentligt till genering av intäkter. Dessa värden har blivit alltmer viktiga
för företagens värdeskapande och detta kan även ses i värdeutvecklingen
hos börsbolag vilket visas nedan i figur 1.

0

2

4

6

77 79 81 81 85 87 89 91 93 95 97

S&P 500 PPrriiccee  ttoo  BBooookk  RRaattiioo  vviissaarr  aatttt  fföörreettaagg  nnuu  ii  ggeennoommssnniitttt
vväärrddeerraass  ttiillll  55  ggåånnggeerr  ddeett  bbookkfföörriinnggmmäässssiiggaa  vväärrddeett..

Figur 1. Källa:  Standard & Poors Data Book. Berbetning: David Gajland
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När inte varumärkesresurser tas upp som tillgångar i företagens
balansräkning riskerar företaget att betraktas som mindre värt än vad det i
själva verket är och därför undervärderas. Det föreligger då en risk för
ofriviliga uppköp eller så kallade ”Hostile takeovers” med garanterad vinst
för uppköparen då varumärkesresurserna i stort sett kan förvärvas gratis.
Detta är något som skulle kunna undvikas ifall varumärkets värde kunde tas
upp i redovisningen till ett värde beräknat med en allmänt accepterad
metod.

Detta är ett problem som kom att diskuteras livigt med anledning av den
våg av uppköp och samgåenden som startade i slutet av 1980-talet och som
tydliggjorde varumärkens betydelse som i många fall kritiska tillgångar. Ett
tydligt exempel var Nestlés köp av Perrier 1988 där Nestlé erbjöd
Rowntrees ägare 2,4 miljarder dollar trots att bokvärdet endast motsvarade
värden på 1 miljard3. Det höga priset var dels ett resultat av aggressiv
budgivning mellan Nestlé och Jacobs Suchard Group, men även ett tydligt
bevis på hur högt den varumärkesportfölj (Kit-Kat, Quality Street and After
Eight) som Rowntree förfogade över värderades av budgivarna.

Då följer frågan, finns det ett ”rätta värde” för ett varumärke och hur kan
det i så fall värderas?  I princip finns det två utgångspunkter för
diskussionen. Den ena är att utgå ifrån en förvärvad goodwillpost och att
därifrån sedan försöka utröna hur stor del av denna som bör tillskrivas
varumärket. Den andra utgångspunkten är att, även för företag som har
varumärken som inte är förvärvade, anta att det finns ett värde som det
teoretiskt borde gå att sätta ett pris på. Detta värde borde enligt oss vara det
som man resonerar kring inför ett förvärv och borde därför också ligga till
grund för hur goodwillposten ser ut.

Resonemanget kring varumärkets värdering före köp borde påverkas av
vem det är som gör värderingen och dennes motiv och syften. Vi ser främst
tre olika aktörer som skulle kunna vara delaktiga i en sådan värdering:
Köpare, säljare och oberoende bedömare.

Vid förhandling inför ett uppköp eller en försäljning anser vi att dessa olika
aktörers olika syn på varumärkesresursen borde påverka resonemang och
beslut eftersom ingen fastställd praxis eller regel finns för att fastställa
varumärkets värde.
                                                          
3 Kapferer (1994).
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Vi vill därför undersöka hur de olika aktörerna resonerar kring
varumärkesresursen, dels generellt och även inför köp, för att på detta sätt
förstå huruvida varumärket varit en avgörande beslutsvariabel och om man
gjort några beräkningar av dess värde. För att undersöka ovanstående har vi
valt att fokusera runt fyra frågeställningar vilka utgör de tematiska
ramarna:

•  Hur resonerar de olika parterna runt varumärket som en tillgång?

•  Hur resonerar man runt varumärkestillgången vid en konkret affär?

•  Räknar man på denna tillgång, i sådana fall på vad och hur?

•  Hur påverkar varumärkesvärdet beslutet?

1.3 Syfte

Syftet i denna uppsats är att undersöka betydelsen av varumärket och
fastställandet av varumärkets värde i uppköpssammanhang. Detta skall
göras genom att teori inom detta område behandlas. Detta kompletteras
sedan med empiriskt material som visar hur det i praktiken görs i två skilda
fall. Sammanslaget skall detta ge ett bidrag till förståelsen för varumärkets
roll vid uppköp eller samgående och ta ställning till frågan om huruvida
varumärket är ovärderligt i ordets båda bemärkelser.

1.4. Disposition

Vi har valt att strukturera denna uppsats enligt följande logik:

Efter detta inledande kapitel kommer vi att i kapitel 2, Metod, redogöra för
hur vi gått tillväga och de val vi gjort för att genomföra studien. Därefter
följer kapitel 3, Referensram, och den teoretiska referensramen där vi tar
upp de teoribildningar utifrån vilka vi diskuterar undersökningsproblemet
samt redogör för analysredskapen. I kapitel 4, Empiri och analys, väver vi
samman det insamlade empiriska materialet med teorin till en analys. I sista
kapitlet i denna uppsats kapitel 5, Slutsatser, följer vi upp syftets
frågeställningar samt presenterar de slutsatser vi drar från undersökningen.
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2. Metod
Detta avsnitt syftar till att genom att, presentera vår vetenskapsteoretiska
metod och ställningstaganden, söka skapa insikt i hur vi som författare har
gått tillväga för att komma fram till studiens resultat samt på vilka grunder
vi bygger våra föreställningar. Anledningen till att vi gör detta är att vi vill
erbjuda läsaren en möjlighet att bedöma tolkningar och antaganden som
gjorts i utredningsarbetet. Vi vill även ge läsaren chansen att bedöma
studiens vetenskapliga grund genom att redovisa vilka metodologiska val
och överväganden vi gjort.

För att kunna göra medvetna metodologiska val krävs förståelse för vilken
verklighetsuppfattning och syn på kunskap som vi som författare utgått
ifrån. Generellt kan sägas att det finns två vetenskapliga plattformar att
utgå ifrån, den hermeneutiska och den positivistiska. Valet av plattform ger
konsekvenser inte endast för studiens utformning och  resonemang, utan
även för vilken typ av resultat som anses vara möjliga att uppnå.

Vi kommer således i följande stycken kortfattat redogöra för dessa
vetenskapliga plattformar, några vanliga metoder som går att använda samt
vilka val vi gjort och varför. Vi kommer även beskriva studiens praktiska
genomförande, nackdelar respektive fördelar med detta och även
kommentera studiens trovärdighet och tillförlitlighet.

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt

Inom vetenskapsfilosofin skiljer man vanligtvis, som nämnts ovan, mellan
två huvudinriktningar vad gäller synen på vad som är värdefull kunskap.
Dessa två ståndpunkter, positivism respektive hermeneutik, ligger till grund
för två skilda vetenskapliga metoder. Dessa två plattformar utgör två
diametralt skilda uppfattningar om verkligheten. Positivismen respektive
hermeneutiken har beskrivits i metodlitteraturen av bland andra Lundahl &
Skärvad4 (1999) och Lantz5 (1993) och ligger tillgrund för nedanstående
beskrivningar.

Fransmannen Auguste Comte (1798 – 1857) anges vanligtvis som
grundaren av den positivistiska tanketraditionen då han som en reaktion
mot dåtidens syn på kunskap instiftade vad han benämnde ”positiv

                                                          
4 Lundahl & Skärvad (1999).
5 Lantz (1993).
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filosofi”. Enligt Comtes uppfattning bestod det vetenskapliga då rådande
kunskapsbildandet mest av idealistiska, spekulativa och religiösa
föreställningar, vilket han opponerade sig emot. Comte, inspirerad av
naturvetenskapernas sätt att betrakta vetenskapen, förespråkade en
vetenskap fri från subjektivitet och åtskild från religiösa uppfattningar.
Syftet borde, enligt Comte vara att upptäcka generaliserbara orsak-och-
verkan-samband, dvs. kausala samband. Fortfarande präglas positivismen i
sin renodlade form av en strävan att söka efter allmängiltiga
lagbundenheter, vilket också bör vara forskarens huvudsakliga strävan.

Hermeneutiken är egentligen ett samlingsnamn för flera olika
forskningsinriktningar, men används vanligtvis som ett beskrivande
samlingsbegrepp för föreställningarna att fenomen endast kan ges mening
och förstås genom en förståelse för samanhanget där det tolkas och av vem
som tolkar. Ursprungligen utvecklades hermeneutiken som konsten att
tolka religiösa, rättsliga och litterära texter. Syftet var att försöka förstå hur
människor upplever sin situation och vad detta betyder för deras beslut och
agerande.  Uppfattningen var, och är, att allt i vår värld är betydelsegivet
och endast kan fyllas med mening genom tolkning. Tolkningen kommer
alltså att se olika ut beroende den tolkande personens perspektiv, språk och
kontext. Här är viktigt att notera att man med ett hermeneutiskt synsätt gör
antagandet att det inte går att klart åtskilja fakta från värdeomdömen. Som
en konsekvens av detta resonemang måste man alltså anse att det inte går
att producera opartisk forskning. En genomgående uppfattning hos forskare
med detta synsätt är att undersökaren bör försöka förstå fenomen genom
engagemang och deltagande eftersom detta möjliggör användande av
känslor för att förstå sådant som inte kan uppfattas enbart med hjälp av
förnuftet. Tanken är att forskaren på detta sätt kan använda sig av sina egna
erfarenheter och person för att uppnå en djupare insikt och därmed
kunskap.

Vår syn på verkligheten är att olika människor gör olika tolkningar av
händelser och situationer och därmed har olika uppfattningar om hur
verkligheten är konstruerad. Enligt denna logik är verkligheten en social
konstruktion som endast kan beskrivas utifrån individers olika tolkningar
av densamma. Det vill säga att utgångspunkten tas från hur de enskilda
aktörerna ser på verkligheten. Vi är således ej av uppfattningen att det finns
en objektiv verklighet och att det finns allmängiltiga lagbundenheter och
sanningar. Vi kommer på grund av detta när vi bedömer vårt empiriska
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material utgå ifrån att vi tolkar detta och att det vi kommer fram till utgår
från hur vi bedömt materialet.

2.2 Studiens utformning

Denna studie kommer att hantera två enskilda fall av förhandling inför
överförandet av ägandet av varumärket från en part till en annan. Studien
har med denna anledning en viss likhet med en fallstudie6, eftersom den
endast fokuserar på dessa två fall. Att vi valt att inte endast titta på en
enskild förhandlig beror på att vi vill minska risken att vi stött på ett
mycket avvikande fall. Dessutom tror vi att skillnaderna mellan de
studerade  företagens olika  branscher och förutsättningar kan utgöra en
bättre grund för förståelse av vad som verkar vara gemensamma drag.

Vi tror att de resultat som går att uppnå med studien kan ge en ökad
förståelse för komplexiteten av varumärkets betydelse vi uppköps och
försäljningsbeslut samt i vilken eller vilka bemärkelser denna tillgång kan
påstås vara ovärderlig.

Syftet med denna studie kan närmast betraktas som explorativt7 i den
bemärkelsen att vi ämnar undersöka huruvida gängse teoribildning om
vilka faktorer som vi uppfattar vara avgörande, med avseende på
varumärkes värde, vid en förhandling inför uppköp återspeglas i två valda
fall. Eller, om det verkar finnas andra, ej utredda, beslutsfaktorer att
undersöka närmare och på sikt även komplettera befintlig teoribildning
med. Studien är även explorativ i den bemärkelsen att den undersöker
huruvida varumärkesresursen är en beslutsfaktor vid uppköp, och i så fall
hur man räknar på den. Vi vill däremot inte utmana vad som utgör
varumärket, utan snarare hitta essensen och användningen av det i
uppköps/försäljningssammanhang empiriskt.

Denna studie har även ett delvis förklarande syfte, eftersom vi ämnar
utreda varför en förhandlig hanterar vissa faktorer och inte andra och
varför. Däremot är uppsatsen inte förklarande i den mening att vi har för
avsikt att uppnå en komplett förklaringsmodell av det fenomen vi valt att
studera.

                                                          
6 Lekvall & Wahlbin (1993).
7 Ibid.
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2.3 Kvantitativ eller kvalitativ metod?

Den positivistiska och hermeneutiska vetenskapsplattformaren utgör
utgångspunkter för kvantitativ respektive kvalitativ  metod. Den
kvantitativa metoden grundas på den positivistiska vetenskapsplattformen,
den kvalitativa på den hermeneutiska plattformen8. Ändå är det viktigt att
poängtera att det inte finns några absoluta skillnader mellan dessa två
metoder9. Bägge metoder utgör arbetsredskap som med fördel kan
användas för att komplettera varandra och har det gemensamma syftet att
skapa en förståelse för av det samhälle vi lever i och hur enskilda
människor, grupper och institutioner handlar och påverkar varandra. Vad är
det då som skiljer dessa metodinriktningar åt? För att förklara dessa
skillnader på ett enkelt och något grovkornigt sätt kan man säga att den
kvantitativa metoden strävar efter att omvandla information till siffror och
mängder i syftet att utföra statistiska analyser. Inom den kvalitativa
forskningen står forskarens uppfattning eller tolkning av informationen i
centrum. Alltså är det i detta sammanhang främst tolkningen av
referensramar, motiv, sociala processer och sammanhang som står i
förgrunden. Dessa processer varken kan eller bör kvantifieras10.

Den kvantitativa metoden används för att forskaren med en viss säkerhet
ska kunna göra statistiskt generaliserbara uttalanden om de enheter som
undersökts. Detta kan vara en fördel då man vill se till de större
strukturerna. En tydlig svaghet är dock att man genom att använda sig av
denna typ av metod inte kommer åt de mer komplexa förhållandena vilka
endast framkommer med en mer kvalitativ metod. Det som kan sägas
karaktärisera den kvantitativa metoden är strukturering och standardisering,
vilket tar sig uttryck på två sätt. Först tydliggörs detta vad det gäller
fastställande av undersökningsplanen som redan från början ska vara
detaljplanerad och fastställd. Från denna plan får sedan inga avvikelser ske.
Detta innebär att ingen ny kunskap som förvärvats under undersökningens
gång får påverka arbetets planerade upplägg, utan denna ska följas till
punkt och pricka. För det andra måste alla respondenter ställas exakt
samma frågor. Detta är en viktig förutsättning för att forskaren sedan ska
kunna dra slutsatser om och göra generaliseringar gällande hela urvalet. En
tydlig nackdel är därför att undersökningen i hög grad kommer att vara
präglad av forskarens egna referensramar och föreställningsvärld11.
                                                          
8 Lundahl & Skärvad (1999).
9 Holme & Solvang (1997).
10 Ibid.
11 Ibid.
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Den kvalitativa metoden skiljer sig från den kvantitativa på flera sätt. En
viktig skillnad är att den kvalitativa undersökningen präglas av flexibilitet.
Denna flexibilitet gäller två saker, dels genom hur ny kunskap och
erfarenhet förvärvad under arbetets gång tillåts utnyttjas under den
pågående undersökningen för att fördjupa förståelsen för problematiken,
dels i förhållande till hur undersökningsenheterna närmas vad gäller såväl
frågor som dess ordningsföljd. Denna flexibilitet är både metodens styrka
och dess svaghet. Styrkan ligger i att den ständigt tillåter en fördjupad
förståelse av det studerade fenomenet allteftersom ny kunskap tillkommer.
Nackdelen, och alltså samtidigt svagheten, är att det i princip blir omöjligt
att jämföra informationen. Följande kan sägas om kvalitativa metoder i
allmänhet:

” Kvalitativa metoder syftar till att fånga egenarten hos den enskilda
enheten och dennes speciella livssituation”.12

Källa: Holme & Solvang (1997) Sida 90

Eftersom fokus i denna uppsats ligger på att försöka förstå ett djupare
sammanhang runt ett uppköps/försäljningsbeslut och vilka faktorer som
ligger till grund för ett sådant har vi valt en kvalitativ metod. Vi tror att
detta angreppssätt kommer att ge den mest nyanserade och rättvisande
bilden då varumärkesvärdering vid uppköp kan misstänkas bygga mycket
på den personliga uppfattning som aktörerna i de olika företagen har. Detta
går svårligen att mäta med hjälp av kvantitativa metoder, utan endast
förstås genom tolkning.

För att samla information till denna uppsats har vi främst använt oss av
kvalitativa intervjuer13, dokumentation vid specifik affär och teorilitteratur
på området.

Vi har för att underbygga materialet samlat in sekundärdata i form av
pressmeddelanden, meddelanden till aktieägare och andra intressenter och
tidningsartiklar för att ge en bredare bas för tolkning och analys. Detta
material har även till viss del legat till grund för vilka frågor som ställdes
vid intervjuer.

                                                          
12 Ibid.
13 Lantz (1993).
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Observation beträffande fenomenet varumärkesvärdering kan sägas ha
gjorts kontinuerligt under lång tid innan uppsatsarbetet började. Med detta
menar vi att fenomenet varumärken och dess värde funnits med i den
ekonomiska debatten en längre tid och bidragit till vår uppfattning om
detta. Våra egna uppfattningar måste därför även nämnas som en
påverkande faktor både vid insamling av sekundärdata och vid
intervjuerna.

2.4 Studiens praktiska genomförande

I detta stycke kommer vi att presentera hur vi valt att utföra studien. Vi
kommer dessutom att presentera val av företag och respondenter samt hur
insamlandet av empiriskt material har gått till. Vad gäller intervjumaterialet
redogör vi för hur intervjuerna har gått till och varför. Avslutningsvis
redogörs även kortfattat för hur det empiriska materialet analyserats.

2.4.1 Val av företag och respondenter

I syfte att fånga vilken roll varumärkestillgången har spelat för ett uppköps-
respektive försäljningsbeslut av ett företag har vi valt att studera två
företagsaffärer där det är troligt att varumärket påverkat förhandlingen. För
att göra ett urval har vi utgått ifrån företag som vi, som personer, uppfattat
som välkända och ägare av varumärkeskapital. Anledningen till att vi valt
att studera just dessa affärer och företag är att vi vill undersöka huruvida
varumärket anses vara en så ovärderlig tillgång som den offentliga
kommunikationen ger sken av.

Valet av företagsaffärer har också utgått ifrån kriteriet att det ska ha skett
under de två-tre senaste åren, för att undvika att inblandade personers
minnebild av resonemang och förlopp fördunklats väsentligt. Vi har även
valt att fokusera på två affärer där vi har haft anledning att tro att parternas
motiv varit att vinna verksamhetsfördelar (industriellt motiv) genom
uppköpet eller försäljningen, snarare än att främst förränta kapital
(finansiellt motiv).

De två företagsaffärer vi har valt att studera är av ovanstående skäl
fastighetsbolaget Hufvudstadens köp av NK Cityfastigheter samt
chokladproducenten Cloettas köp av konkurrenten Candelia.
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Respondenterna är valda utifrån olika kriterier. Den första respondenten
valdes för att vi ville komplettera vår teoretiska förståelse genom att få en
person med flerårig erfarenhets syn på ämnet. Urvalskriteriet i detta fall
vara alltså att det var en person med bred erfarenhet på området, som kunde
komplettera och bekräfta vår egen förståelse av problematiken. Konkret
innebar detta att vi, efter litteraturstudier, valde att genomföra en intervju
med David Gajland, konsult specialiserad på varumärken på företaget
PricewaterhouseCoopers i Stockholm. Denna intervju genomfördes alltså
före övriga intervjuer.

Eftersom den första intervjun fokuserade på den mer finansiella
värderingen av varumärken, och vilka komponenter som normalt brukar
anses utgöra själva värdet, valde vi att som ett nästa steg intervjua
företrädare för ett företag som på konsultbas assisterar klientföretag att
utveckla varumärkesstrategier, det vill säga hur företag kan verka för att
öka varumärkestillgångens värde. Det som intresserade oss var det
strategiska perspektivet på varumärkets värde för organisationen. De
personer som vi intervjuade var Nancy Brejke Matos och Ola Sars,
varumärkesstrateger på företaget Differ i Stockholm, vilka specialiserat sig
på att bistå klienter i användningen av varumärket som en strategisk resurs.
Med i samtalet var även Jonas Jernfeldt, konsult på Differ och tillika vår
kontaktperson.

De två övriga respondenterna, Curt Petri - ekonomidirektör på Cloetta -
samt Håkan Cöster - VD för Candelia vid uppköpstillfället - , valdes i syfte
att få information från såväl köpare som säljare av ett företag, för att få
insikt i hur man inför en förhandlingssituation resonerar runt värdet av
varumärket. Dessa två intervjuer skedde tidsmässigt senare än de andra två.

För att undersöka den andra av de två företagsaffärerna, Hufvudstadens köp
av NK Cityfastigheter, har vi valt att endast använda oss av sekundärdata
då vi fick tillgång till utförlig och tillförlitlig sådan i form av korrespondens
mellan representanterna för de olika sidorna i tvisten beträffande
varumärkets värde vid tvångsinlösandet av minoritetsaktieägarnas aktier i
NK Cityfastigheter före uppköpet.

2.4.2 Insamlingen av empiriskt material

Det empiriska materialet i denna studie bygger dels på kvalitativa
intervjuer, fallet med Cloettas uppköp av Candelia, och dels på skriftlig



Varumärket - En Ovärderlig Tillgång?                                                                                                 Falk & Theding

13

korrespondens mellan parterna i en tvist rörande Hufvudstadens köp av NK
Cityfastigheter.

Intervjuerna gick till på så sätt att vi besökte respondenterna på respektive
kontor med undantag för intervjun med Håkan Cöster som skedde genom
ett telefonsamtal. De tre besöksintervjuerna tog mellan en och två timmar.
Telefonintervjun tog cirka en halvtimme.

Som underlag för intervjuerna förberedde vi ett underlag där vi antecknat
de tematiska ramarna, vilka utgjordes av fyra övergripande
frågeställningar, i syfte att utgöra minnesstöd för oss som intervjuare.
Dessa fyra frågor var: Hur resoneras kring varumärket som en tillgång?
Viket värde har tillskrivs varumärkestillgången vid en konkret affär?
Räknar man på varumärkestillgången? Hur påverkar varumärkesvärdet
beslutet?

Därefter lät vi respondenterna tala relativt fritt i syfte att inte begränsa
diskussionen till det vi redan kände till och hade läst om. Istället valde vi
att utifrån de ämnen som respondenten tog upp ställa frågor som kunde
utgöra svar på våra huvudsakliga frågeställningar.

Samtliga intervjuer spelades in. Därefter skrevs dessa ut i det närmaste
ordagrant för att inte någon viktig synpunkt skulle gå förlorad.

Styrkan i denna typ av kvalitativa intervjuer är att undersökningsintervjun
liknar en vardaglig situation och ett vardagligt samtal14. Syftet är att
undvika styrning av undersökningspersonerna i avsikt att låta dessa själva
avgöra vilka frågor som är mer eller mindre viktiga att diskutera. Vår roll
var mer av karaktären att förse respondenten med tematiska ramarna för
diskussionen. Det var dock användbart att använda den översiktliga
intervjumanualen för att underlätta intervjuarrollen och för att försäkra oss
om att ingen viktig punkt förbigicks under samtalets gång.

Det skriftliga materialet rörande tvisten mellan Hufvudstaden och
minoritetsaktieägarna hämtades från intresseorganisationen Aktiespararnas
arkiv i Stockholm samt Linköpings universitetsbiblioteks databaser.

                                                          
14 Ibid.
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2.4.3 Analys av empiriskt material

Analysen av intervjuerna gjordes med utgångspunkt från våra tolkningar av
teori och sekundärdata. Det vill säga att vi, när vi analyserade vad
respondenterna sade om varumärken eller respektive köp, försökte vi dra
paralleller till teoribildningen och till de uttalanden som gjorts i
pressmeddelanden och offentlig debatt. Med hjälp av denna analys hoppas
vi vinna kunskap om vilken roll varumärket och värderingen av detta
egentligen spelat vid affärerna.

Analysen av det skriftliga materialet skedde på ungefär samma sätt som
med intervjumaterialet, men med skillnaden att vi även försökte beakta hur
de olika parterna i målet analyserat varandras ståndpunkter.

2.5 Kan man lita på studiens resultat?

En studies trovärdighet och kvalitet kan diskuteras utifrån begrepp som
validitet och reliabilitet.

Eftersom vi som författare är av uppfattningen att världen är en social
konstruktion kan man alltså inte påstå att det finns en ”objektiv ” eller
”sann” verklighet som går att upptäckas. Syftet med denna studie är alltså
inte att försöka beskriva dessa affärer så objektivt eller på ett så korrekt sätt
som möjligt, utan att, genom våra tolkningar erbjuda ett nytt sätt att
betrakta dessa händelser. För att ge läsaren möjlighet att bedöma
rimligheten i våra tolkningar är målsättningen att dessa ska vara tydliga och
väl redovisade. På detta sätt hoppas vi skapa möjlighet för att läsaren själv
skall kunna bedöma studiens trovärdighet.

Vad beträffar studiens validitet, det vill säga hur väl den överensstämmer
med verkligheten15, kan man säga att enligt ett hermeneutiskt synsätt så
finns det inte någon helt objektiv verklighet utan den är alltid en
konstruktion beroende av den som tolkar. Vi har dock försökt, som nämnts
i föregående stycke, återge våra källor, hur vi tolkat dessa och hur vi
resonerat. Detta speglar vår verklighetsuppfattning.

Vi har försökt att återge en så rättvisande bild som möjligt av våra
respondenters uttalanden genom att dels under intervjuer frågat om vi
                                                          
15 Merriam (1994).
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tolkar deras uttalanden rätt och dels genom att låta de som så önskat läsa
igenom vår tolkning av intervjuerna före tryckning av uppsatsen.

2.6 Metodkritik

Det skulle ha varit önskvärt att ha deltagit vid de specifika
förhandlingstillfällena för att få en så korrekt bild av det som möjligt, men
eftersom detta ej varit möjligt anser vi att fritt strukturerade  intervjuer var
det bästa alternativet. Hade vi valt att genomföra helt strukturerade
intervjuer tror vi att vi skulle ha missat många insiktsfulla iakttagelser som
respondenterna gjort.

De olika intervjumetoderna vi använde oss av var dels personlig intervju
och dels telefonintervju. Vi valde att genomföra en telefonintervju eftersom
vi på grund av tidsbrist inte hade möjlighet att uppsöka respondenten
personligen då denne hade möjlighet. Vi är medvetna om att vid
telefonintervjun kan vissa komponenter, som skulle kommit med vid
personlig intervju, ha fallit bort. Ett resultat av detta är att intervjun med
köparen av Candelia blev mycket mer omfattande än den med säljaren av
samma företag, en omständighet vi varit uppmärksamma på under analysen
av materialet.

Valet av intervjupersoner har skett på så sätt att vi har tagit kontakt med de
olika företagen, förklarat vårt syfte och sedan fått tala med den person som
de ansåg vara lämplig. Detta kan ha lett till att de personer som vi talat med
inte varit tillräckligt insatta i ämnet. Det verkar dock som att vi genom att
förfara på detta sett fått kontakt med de personer som varit bäst lämpade att
svara på våra frågor. Det är dock möjligt att vi genom att välja andra
respondenter kanske skulle ha kunnat få andra svar.

Vi som intervjuare kan ha påverkat respondenternas svar. Vi har dock vid
intervjutillfällena varit medvetna om detta och försökt ställa så breda frågor
som möjligt för att inte avsiktligt styra respondenternas svar. Vi har sedan
följt upp de breda frågorna med underfrågor för att få reda på de specifika
saker som vi är intresserade av. Nackdelen med att förfara på detta sätt är
att det kan vara svårt att göra exakta jämförelser av de olika svaren, men
eftersom syftet främst var att få insiktsfulla vinklingar på ett komplext
problem upplever vi det inte som nödvändigt att göra sådana jämförelser.
Tvärtom är det just de olika perspektiven som intresserade oss i denna
studie.
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I det fallet där vi endast utgår från sekundärdata är vi medvetna om att vi
kanske skulle kunna få en mer nyanserad bild av hur varumärkesresursen
värderades i det specifika fallet. Vi anser dock att vi på grund av
informationens precisa juridiska karaktär, som vi huvudsakligen utgått från
som bakgrundsmaterial, inte har behövt göra ytterligare intervjuer.
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3. Referensram
Eftersom vi, som uppsatsens titel indikerar, söker svar på frågan huruvida
varumärkestillgången kan påstås vara en ovärderlig resurs i såväl
bemärkelsen värdefull för företagets värdeskapande som ovärderlig i
bemärkelsen svår att värdera på ett allmänt accepterat sätt har vi valt att
presentera en referensram som ska erbjuda verktyg att analysera våra
frågeställningar utifrån olika teoribildningar.

Först kommer vi att kortfattat resonera runt uppköpssituationen för att
klargöra skillnaderna mellan begrepp som uppköp och samgående. Detta är
av vikt för att få en förståelse för på undersökningsproblemens kontext. Vi
uppfattar det vara viktigt att skilja på en situation då de i affären ingående
parterna kommer att dra gemensam nytta av tillgångarnas framtida
avkastning, jämfört med en situation där tillgångarna byter ägare.

Eftersom det även är av vikt att vara medveten om parternas motiv i en
förhandling följer ett resonemang med avsikt att tydliggöra vilka dessa
parter kan vara. Här kommer vi att resonera runt vad exempelvis
industriella och finansiella köpare kan ha för underliggande motiv.

För att kunna bedöma de olika resonemangen och besluten i det empiriska
materialet krävs en förståelse för vilka processer som påverkat dessa. Vi
menar här att det finns olika typer av beslutsprocesser vilka kan betraktas
som beslutsrationella eller handlingsrationella vilka kommer att utnyttjas
för att förstå hur de olika aktörerna resonerat.

Hur kan man då tolka vad de olika aktörerna säger om
varumärkestillgångarna? För att förstå detta resonemang anser vi att det
krävs en förståelse för vad som menas med ett varumärke, vad som i ett
varumärke skapar värden för företag samt hur detta värde teoretiskt skulle
kunna beräknas. Detta utgör den sista och mest omfattande delen av vår
referensram.

Vår förhoppning är att läsaren efter att ha läst referensramen ska ha fått en
översiktlig förståelse för situationen, aktörernas motiv,
varumärkestillgångens karaktär, vilka de värdedrivande faktorerna är i
denna tillgång samt hur man skulle kunna värdera denna tillgång ur ett
finansiellt perspektiv.
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3.1 Uppköpssituationen

Målsättningen med detta avsnitt är att kortfattat presentera några av de
idéer och begrepp, inom såväl området uppköp av företag som
beslutsprocesser. Därtill kommer vi att resonera visa olika aktörers motiv
för uppköp och försäljning. Dessa begrepp kommer att ligga till grund för
och användas i analysen.

3.1.1 Vad är skillnaden mellan ett uppköp och ett samgående av
företag?

Eftersom en vanlig uppfattning brukar vara att det inte föreligger några
större skillnader mellan dessa typer av transaktioner används begreppen
uppköp och samgående ibland synonymt. För att främja förståelsen för den
situation som uppsatsen har till avsikt att studera finns det dock en poäng i
att hålla isär begreppen. Detta eftersom vi tror att själva transaktionen av
äganderätten av varumärkestillgången skapar en situation där en mer
noggrann värdering måste ske. Hade förutsättningen varit att företagen
skulle gå samman blir situationen något annorlunda eftersom tillgången
kommer att utnyttjas gemensamt.

Ett uppköp beskrivs som en situation där ett företag förvärvar äganderätten
över ett annat16. Det kan även tilläggas att det med en ”take-over” oftast
avses ett uppköp där den ena parten är väsentligt större. Syftet är i dessa
fall vanligtvis att inkorporera det uppköpta företaget i det förvärvande i
form av dotterbolag. Ett samgående däremot kan beskrivas som en
situation där ägarna går samman för att dra gemensam nytta av olika
resurser i strävan att uppnå ett gemensamt mål.17 I detta fall behåller
aktieägarna ofta delar i det gemensamma projektet. Denna uppsats
fokuserar dock främst på uppköpssituationen eftersom syftet är att försöka
utröna hur denna immateriella tillgång värderas av båda parter inför en
transaktion av äganderätten. Det är enligt oss vid just transaktion av
äganderätten som värderingen av de totala tillgångarna i ett företag ställs på
sin spets.

                                                          
16 Sudarsanam (1995).
17 Ibid.
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3.1.2 Aktörerna bakom affärerna och deras motiv

Trots att det är rimligt att anta att orsakerna till företagsförvärv är oändliga
och svårfångade, brukar några motiv nämnas återkommande i litteraturen18.
Vi ger här en översikt.

•  Snabbare tillväxt
•  Vertikal integration
•  Förvärv av immateriella tillgångar eller personal
•  Portföljinvestering
•  Etablering i en ny industri
•  Främjar aktiekursen
•  Synergipotential tillsammans med andra verksamheter
•  Öppnar geografiska marknader för  befintliga produkter eller tjänster

Andra anledningar till uppköp kan grunda i en önskan att öka
marknadsandelar, få kontroll över leverantörer, bättre användning av
överkapacitet etc. Motiv till uppköp kan även förstås genom att analys av
de mål som köparen har med företagets affärsstrategier19.

Denna översikt av möjliga motiv ger alltså anledning att tro att
varumärkesvärden kan utgöra en möjlig beslutsfaktor vid uppköp, eftersom
immateriella tillgångar även innefattar varumärkesvärden.

Flertalet forskare20 har resonerat runt motiven till uppköp och fusioner
utifrån olika intressenters perspektiv. Nedan följer en kort genomgång av
vad några av dessa påstått. Insikt i hur olika intressenters motiv kan variera
är viktig för att förstå de uttalanden och övrigt material som kommer att
presenteras i kapitel fyra.

Det finns två skilda perspektiv att beakta vid analys av köparens
bakomliggande motiv21. Företagsledarnas respektive aktieägarnas
perspektiv. Det går inte att utesluta att företagsledare och dess ägare i vissa
fall har motstridiga intressen. Eftersom strategiformuleringen och även
uppköpsbeslutet i stor del påverkas av företagets ledare finns det risk att de
beslut som tas främst gynnar dem själva, snarare än ägarna. När vi närmar

                                                          
18 Bernhult & Åhström (1999).
19 Sudarsanam (1995).
20 Ibid.
21 Ibid.
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oss hur värderingen av denna resurs sker är det naturligtvis viktigt att vara
uppmärksamma på vems perspektiv det är som återges.

Man kan inte utesluta att typ av köpare har betydelse för vilket motiv som
kan ligga bakom ett uppköpsbeslut. Olika köpare kan delas in i fem olika
grupper. 22

•  Individuella köpare (oftast köp av mindre företag): Gäller oftast
personer med resurser och erfarenhet av det förvärvade företagets
verksamhetsområde. Motiven i denna situation kan då vara exempelvis
att driva en egen rörelse, få möjlighet att fatta egna beslut eller att bli
arbetsgivare.

•  Strategiska köpare: Till kategorin strategiska köpare räknar man de
företag som gör uppköp i syftet att uppfylla en strategisk, långsiktig,
plan. Här är de huvudsakliga motiven att få tillgång till nya branscher,
marknader, produkter, eller andra resurser. Ett annat möjligt motiv är en
önskan att undanröja konkurrens.

•  Synergistiska köpare: Denna grupp av köpare förvärvar ett företag som
det finns rationell anledning att tro kommer att leda till uppkomsten av
synergieffekter. Motiv kan vara alltså exempelvis vara att öka
lönsamhet eller konkurrenskraft.

•  Industriella köpare: Denna typ av köpare känner redan till det
förvärvade företagets bransch, och är inte primärt intresserade av att
betala för säljarens expertis eller kunskaper. Det som istället motiverar
ett uppköp är snarare det förvärvade företagets tillgångar, vilket ger
förvärvaren möjlighet att expandera till en låg kostnad.

•  Finansiella köpare: Denna typ av köpare är den vanligast
förekommande. Köparen ser i sitt förvärv endast en kalkylerad
möjlighet till en viss avkastning, och intresserar sig inte för
verksamheten som sådan. Motivet är att få högsta möjliga avkastning på
investerade tillgångar och inte huvudsakligen att utveckla en
verksamhet.

Vi anser att i det i denna uppsats räcker att göra en något grövre indelning
än ovan. Vi delar därför upp det i tre typer av köpare; den individuelle, den
                                                          
22 Jones & West (1997).



Varumärket - En Ovärderlig Tillgång?                                                                                                 Falk & Theding

21

industrielle och den finansielle köparen. Vi tolkar föregående uppdelning
som att den industrielle köparen samtidigt även kan vara en strategisk och
en synergistisk köpare, och att dessa typer av köpare skiljer sig väsentligt
från finansiella och individuella köpare. Ovanstående klassificering av
aktörer utifrån motiv torde enligt vår mening även vara tillämpbart på
säljare.

Vi kommer i våra resonemang att utgå ifrån att köparna främst är
industriella. Säljarnas, det vill säga minoritetsaktieägarna i NK
Cityfastigheter och ledningen för Candelia, har två olika motiv. De
förstnämnda kan anses vara finansiella säljare och de sistnämnda
industriella. Vi har alltså inte undersökt hur Candelias ägare resonerat runt
varumärkesresursen eftersom deras beslutsunderlag till stor del kommit
från ledningen i Candelia.

Ovan har vi konstaterat att det finns flera olika motiv till uppköp eller
försäljning av företag utifrån aktörens intressen. I denna uppsats kommer vi
främst att undersöka den industrielle köparens respektive säljarens motiv,
det vill säga ledningsperspektivet vid uppköp och försäljning. Trots att
detta är studien fokus kommer vi även att beakta mer oberoende aktörers
uppfattning av problematiken, de tre konsulternas, för att skapa en djupare
förståelse.

Efter att ha konstaterat att det finns anledning att anta att motiven för
uppköp kan skilja sig beroende på aktör vill vi resonera ytterligare runt de
grunder på vilka besluten fattas.  Ett vanligt antagande är att beslut fattas på
rationella grunder, men är då alla beslut rationella i ordets vanliga
bemärkelse? För att kunna resonera runt beslutsrationalitet är det väsentligt
att först diskutera själva beslutsprocessen.

I en organisation är inte alltid bästa strategi att försöka fatta rationella
beslut i ordets vardagliga mening, utan det kan vara mer produktivt att låta
de föreställningar som färgar människorna i organisationen begränsa
problematiken för att därigenom möjliggöra en mer effektiv navigering i en
komplex och snabbföränderlig omgivning. Man kan resonera kring begrepp
som ”irrationality of action” och ”action rationality”, det vill säga att
beslut kan vara rationella eller handlingsrationella. Aspekten att beslut i
organisationer oftast har till syfte att omsättas i handling lyfts här fram.
Rationella beslut i en organisation kan oftast sägas utgöra en bristfällig
förutsättning för handling. Istället kan mer irrationella beslutsprocesser,
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handlingsrationella beslutsprocesser, styrda av organisationens ideologier
underlätta handlande eftersom de maximerar motivationen och
engagemanget hos de inblandade.23 I vissa fall kanske det inte heller ens är
önskvärt att lägga ner betydande resurser på att finna ett objektivt bästa
alternativ, utan mer lämpligt att fatta snabbare beslut av praktiska skäl24.

”Much of the decision irrationality in decision processes can be explained
as action rationality . The hypothesis that such may be the case  is worth
considering at least in situations where motivation and commitment are
highly beneficial”

Källa Brunsson (1982) Sida 36.

Vi uppfattar Brunssons antagande som rimligt och menar att samma
resonemang borde kunna tillämpas även i uppköpssituationen eftersom det
även i detta sammanhang handlar om komplexa förhållanden. Enligt
Brunsson kan ett alltför stort fokus på rationellt beslutsfattande leda till att
ingen handling alls utförs.

En annan risk med ett allt för rationellt beslutsfattande vilket bygger på
antagande om strikt logik, är att kreativitet och nytänkande hämmas och att
risken för att missa viktiga faktorer som bygger på denna typ av
förutsättningar ökar25.

Då vi är intresserade av att studera varumärkens betydelse som
beslutsfaktor vid ett uppköp eller försäljning, hur man beräknar detta
svårfångade värde och hur man kommer överens om ett pris, är det alltså
intressant att beakta resultaten utifrån ovanstående resonemang. Dvs. sker
rationella beräkningar av exempelvis immateriella illgångars värde, eller
kan man gissa att dessa ”beräkningar” görs mer intuitivt, om de ens sker.

3.2 Vad är ett varumärke?

I detta stycke kommer vi först att redogöra för några olika definitioner av
vad som menas med ett varumärke. Därefter resonerar vi runt hur man
skulle kunna värdera denna immateriella tillgång utifrån fyra huvudsakliga
angreppssätt. Efter denna redogörelse presenterar vi olika
varumärkesteoretikers bidrag till förståelsen av varumärkestillgången. Sist i
                                                          
23 Brunsson (1982).
24 Lekvall & Wahlbin (1993).
25 De Witt & Meyer (1998).
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avsnittet diskuterar vi skillnaderna mellan varumärkets styrka respektive
värde.

3.2.1 Hur definieras ett varumärke?

Åtskilliga har försökt att kortfattat förklara vad ett varumärke är. En av
dessa är marknadsföringsauktoriteten Philip Kotler.

” A brand is a name, term, sign, symbol, or design, or a combination of
them, intended to identify the goods or services of one seller or group of
sellers and to differentiate them from those of competitors”26

Källa: Kotler (1994) Sida:556

En annan mer utförlig definition ges av David Aaker:

“A brand is a distinguishing name and/or symbol (such as a logo,
trademark, or package design) intended to identify the goods or services of
either one seller or a group of sellers, and to differentiate those goods or
services from those of competitors. A brand thus signals to the customer the
source of the product, and protects both the customer and the producer
from competitors who would attempt to provide products that appear to be
identical.” 27

Källa: Aaker (1991) Sida: 7

Av Kapferer ges en definition som även belyser vikten av hantering av
varumärken separat från produkten.

”A brand is not a product: it is the product’s source, it’s meaning, and it’s
direction, and it defines it’s identity in time and space. Businesses are
discovering that brand equity must be managed, nurtured and controlled”
28

Källa: Kapferer (1994) Sida: 3

I engelskan används två namn för det svenska begreppet varumärke. Dessa
är brand och trademark. Skillnaden mellan de två är att trademark är den
                                                          
26 Kotler (1994).
27 Aaker (1991).
28 Kapferer (1994).
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juridiska formen av varumärket och det som närmast i svenskan kan
översättas med registrerat varumärke. De förutsättningar som måste
uppfyllas för att denna definition skall kunna användas är att varumärket
har särskiljningsförmåga samt skall kunna återges grafiskt29. Det andra
begreppet brand, som på svenska översätts med varumärke är till skillnad
från trademark laddat med ytterligare värden som ger det en mening och
berättigande. Som Höglund skriver i sin bok Varumärkets Makt  (1996)

”Ett trademark är som en förpackning utan innehåll. Först när den fyllts
med ett innehåll blir det något att ha, ett riktigt varumärke/brand”30

Källa: Höglund & Lingbell (1996) Sida 17

Dessa värden kan teoretiskt sett ge ett varumärke evigt liv medan
copyrights och patenträttigheter kan löpa ut och försvinna. I denna uppsats
är det värdering av den bredare definitionen av varumärke som behandlas,
den som i engelskan kallas brand.

Så långt kan man säga att ett varumärke är ett namn som differentierar det
från övriga varumärken. Det finns dock flera aspekter som utgör
varumärket och som påverkar hur mycket det är värt, hur eftertraktad det är
och hur effektivt det hjälper till att sälja de produkter och tjänster som det
representerar. Det är dessa faktorer som utgör varumärket och skapar
varumärkeskapitalet. Vi kommer senare gå närmare in på hur dessa faktorer
skapar värde. Först kommer vi dock att tala om de olika metoder som
föreslagits i teorin för att värdera varumärken.

3.2.2 Varumärket och svårigheten att värdera detta

I princip syns ett varumärke i bokföringen på ett enda sätt: När ett företag
köper ett annat och en goodwillpost uppstår. Denna goodwill kan förklaras
på flera sätt och ett vanligt sätt, enligt vår uppfattning, är att påstå att det
utgörs av varumärkesvärden. Trots att det är svårt att veta/avgöra hur stor
del av goodwill som verkligen kan hänföras till varumärket finns det dock
ett tydligt immateriellt värde.

Eftersom vi konstaterat att goodwillvärdena har ökat markant31 de senaste
åren, och alltså det värde vilket företag tillskriver varumärket, menar vi att
                                                          
29 VarumärkesLagen 1960:644.
30 Höglund & Lingbell (1996) s.17.
31 Kapferer (1994).
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det relativa värde som värdeskapande tillgång för ett företag borde ha ökat,
även om detta inte syns i bokföringen.

Hur kan man då göra en rättvisande bedömning av detta svårfångade
värde? I princip kan man säga att det finns fyra huvudsakliga angreppssätt
för att komma fram till detta värde. Värdering utifrån:

•  Historiska kostnader
•  Enligt marknadspris
•  Ersättningskostnader
•  Framtida intjäning

3.2.2.1 Värdering utifrån historiska kostnader

Det första, och möjligtvis enklaste sättet, är att uppskatta de historiska
kostnader företaget investerat i tillgången. Naturligtvis kan det vara
komplicerat att avgöra exakt vilka kostnader som ska anses vara
investeringar i en viss immateriell tillgång, men kostnadsmassan har ett
exakt takvärde och även ett tydligt minsta möjliga värde vilket sätter
ramarna för värderingen. Men är det då rättvisande att värdera ett
varumärke utifrån historiska kostnader?

Användningen av denna metod som verktyg för att värdera varumärken
bygger på att varumärkets värde kommer från investeringar gjorda i det
under en lång tid. Dessa investeringar är t.ex. marknadsföringskostnader,
utvecklingskostnader, reklaminsatser och allmänna
kommunikationsinsatser. Dessa kostnader går att objektivt ta ur
årsredovisningar. Med denna metod elimineras problemet som annars kan
uppkomma med att isolera varumärket från andra resurser. Det finns dock
ett antal problem med metoden som leder till att den ändå blir beroende av
subjektiva bedömningar.32

Det är svårt att säga under hur lång tid man skall mäta historiska kostnader.
En del varumärken är mycket gamla och kan realistiskt sett inte mätas
under hela sin livstid. Andra varumärken är gamla men ändå mycket svaga
trots att stora investeringar gjorts i dem. En mer realistisk metod skulle vara
att utröna hur stor del av dagens marknadsandel som går att härleda till
historisk marknadsföring.33

                                                          
32 Ibid.
33 Ibid.
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Ett annat problem med metoden är att avgöra vilka
marknadsföringskostnader som skall räknas med. Vissa
markandsföringsinsatser  syftar till att främja direkt merförsäljning medan
andra syftar till att främja kännedom och image.

Det uppstår också en problematik runt denna typ av värdering eftersom den
inte tar hänsyn till alla aspekter av ett varumärke. Alla faktorer som stärker
ett varumärke bygger inte på investeringar som går att härleda i
resultaträkningar utan bygger på andra faktorer som mer är baserade på hur
intelligent och effektivt varumärket har blivit hanterat.

Slutligen kan man säga att värdering baserad på historiska kostnader
lämpar sig bäst på varumärken som fått sitt värde främst genom reklam och
marknadsföring och mindre bra på varumärken som bygger på historia och
rykte. Reklaminsatser och marknadsföringskostnader är dessutom inte en
garanti för att nuvärdet skulle vara högt. Flera varumärken som det
investerats kraftigt i uppvisar idag knappt något värde.34

3.2.2.2 Värdering enligt marknadspris

Ett sätt som skulle kunna tyckas vara användbart för värdering är att se till
vad liknande varumärken betingar för värden på marknaden, värdering
enligt marknadspris. Denna metod må vara användbar vid värdering av
t.ex. fastigheter eller aktier där det finns en fungerande marknad. Den
innebär dock ett antal problem vid värdering av varumärken. Det finns inte
någon aktiv marknad för varumärken och affärer med varumärken är
relativt få och sker ganska sällan.35

3.2.2.3 Värdering baserad på ersättningskostnader

Värdering baserad på ersättningskostnader bygger på att man värderar vad
det skulle kosta att återskapa det aktuella varumärket. Det vill säga hur
mycket investeringar det skulle krävas och hur lång tid skulle det ta att
uppnå samma kännedom på marknaden, procent av prov och återköp,
absolut och relativ marknadsandel, distributionsnätverk, image och
ledarskap mm. Detta ställer stora krav på marknadsföring och frågan måste
ställas om det överhuvudtaget går att uppnå samma ställning som ett annat
märke. Vissa varumärken är så inarbetade och skapades under en period
som inte går att återskapa, vilket betyder att de i princip blir omöjliga att
                                                          
34 Ibid.
35 Ibid.



Varumärket - En Ovärderlig Tillgång?                                                                                                 Falk & Theding

27

replikera. Sådana varumärken är t.ex. Coca-cola, Schweppes, Chanel och
Adidas.

Att skapa en motsvarande ställning hos ett nytt varumärke innebär
dessutom att det replikerade varumärket måste väljas bort av konsumenter.
Detta är även mycket svårt i och med att ägarna av det befintliga
varumärket inte kommer låta detta hända. Med sin befintliga position och
kunskap kan de motarbeta en sådan nykomling.

Värdering enligt ersättningskostnader är på grund av ovanstående
anledningar mycket subjektiv och kräver värdering av experter om hur
storas kostnaderna skulle bli. Det är även viktigt att komma ihåg att
varumärkets ekonomiska värde skall avspegla vad det kan inbringa i
framtida inkomster och inte hur mycket det kostat att skapa det. Metoden
blir på detta sätt aningen missvisande.36

3.2.2.4 Värdering baserad på framtida intjäning

Ett fjärde sätt är att utgå ifrån framtida förväntade vinster för att på detta
sätt försöka fastställa ett värde. Denna metod har två värderingsproblem.
Dels behöver inkomsterna som genereras av varumärket isoleras från de
som genereras av andra företagsresurser och dels behöver en bedömning
göras av hur stort det framtida kassaflödet kommer att bli. Först därefter
kan nuvärdet beräknas.

Kapferer menar att, för att komma fram till vad ett varumärke kommer att
bidra med för framtida kassaflöde, krävs att man resonerar i tre steg.37

Först skall man utföra en strategisk analys av varumärket där dess styrkor,
svagheter och potential utvärderas. Sedan skall kassaflödet som går att
hänföra specifikt till varumärket fastställas. Till slut skall detta kassaflöde
värderas med hjälp av antingen metoden för diskonterade kassaflöden
eller/och med hjälp av en multipel som används mot nuvarande resultat.

Det första steget tar hänsyn till variabler som huruvida varumärket är
ledande och vad det har för framtida potential att bli ledande, vilken status
varumärket har dvs. om det har en stabil position på marknaden, vilka
framtidsutsikter marknaden som varumärket är på har, vilka möjligheter till

                                                          
36 Ibid.
37 Ibid.
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varumärkesutvidgning det finns, huruvida det finns möjlighet för
varumärket att bli internationellt, huruvida varumärket är tidlöst eller ej,
hur mycket underhåll varumärket fått och slutligen hur väl skyddat
varumärket är juridiskt sett.

Det andra steget, isoleringen av hur mycket varumärket bidrar till
resultatet, kan göras på olika sätt. Ett sätt är att jämföra en generisk
produkt, dvs. en produkt utan varumärke, med produkten med varumärke.
Skillnaden i pris skulle då kunna tillskrivas varumärket. Det är dock
osäkert om den metoden fungerar i praktiken eftersom man då förutsätter
att det finns en likvärdig generisk produkt som motsvarar
varumärkesprodukten i alla aspekter förutom varumärket. Aspekter som
produkternas tillgänglighet i butik och detaljisternas makt utgör även de
komponenter som är svåra att beräkna.

Ett annat angreppssätt är att mäta varumärkets värdebidrag genom att se
vad varumärket skulle inbringa för intäkt om det licensierades ut till en
annan näringsidkare. På det sättet kan det fastställas hur det framtida
kassaflödet kommer att bli. Detta är dessvärre inte en helt pålitlig metod på
grund av att licensavgifter inte alltid speglar varumärkets vekliga värde.
Utlicensiering görs ofta för att komma in på marknader där inte närvaro av
varumärket finns och priset sätts därför lägre. Det brukar även i licensavtal
ingå know how, råvaror etc. för att produktkvaliteten skall upprätthållas.
Därför har varumärket inte heller med den här metoden helt kunna isoleras
från övriga tillgångar.

Det tredje steget, att använda diskonterat kassaflöde, respektive multipel,
bygger i det förstnämnda fallet på att fastställa vilken inkomst varumärket
kommer att inbringa varje år och sedan diskontera denna med
kapitalkostnad. I det andra fallet bygger multipeln på att finna en lämplig
sådan som sedan kan användas mot varumärkets intjäning. Dessa två
metoder innehåller båda osäkerhetsfaktorer som t.ex. på vilka grunder
multipeln baseras och hur resonemanget för framtida kassaflöde fastställs
och även vilken kapitalkostnad som skall tillämpas.

Vi kommer inte i denna uppsats vidare gå in på hur dessa metoder fungerar
utan vill endast ge en överblick av vilka metoder som kan användas. För
närmare studier av dessa metoder hänvisar vi till Interbrand som använder
sig av metoden med multipel i förslagsvis boken Brand Power  redigerad
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av Paul Stobart och för diskonterad kassaflödes värdering boken Strategic
Brand Management av Jean–Noël Kapferer.

De ovanstående metoderna erbjuder förslag på tekniker för att värdera
varumärken. Dessa tycks vara olika i sin tillämpning beroende på situation.
Det är dock, för att kunna använda dessa metoder, viktigt att veta vad man
skall räkna på, det vill säga vad det är som ger upphov till värdet i ett
varumärke.

3.2.3 Olika varumärkesteoretikers syn på varumärken och värdering
av dessa

För att skapa en grund för de antaganden vi kommer att göra runt vilka
faktorer vi tror borde ha betydelse vid uppköp, kommer vi i detta avsnitt att
mer ingående beskriva olika teoretikers syn på varumärket och dess
värdeskapande komponenter. Dessa värdeskapande komponenter kan enligt
oss även användas vid tillämpning av de värderingstekniker som nämnts
ovan. På grund av att de olika teoretikernas uppfattningar om varumärkets
värde till viss del överlappar varandra tror vi att vi genom att ta upp de
olika synsätten kan ge en mer heltäckande bild av vad som borde vara med
vid en värdering av varumärken och därmed spela en roll vid uppköp.

Vad utgör då värdet av ett varumärke? Naturligtvis borde det vara flera
samverkande faktorer som tillsammans skapar bättre intjäningsförmåga för
företaget. Vissa faktorer, som exempelvis det juridiska skyddet i form av
patent och rättigheter38, är nödvändiga för att varumärket över huvudtaget
på sikt skall kunna skyddas mot kostsamma intrång. Är varumärket inte
skyddat på detta sätt finns risk att konkurrenter utnyttjar de
konkurrensfördelar som ägaren till varumärket byggt upp vilket och
därmed urholkar varumärkets värde för varumärkesinnehavaren. Men att ha
ett gott skydd innebär inte nödvändigtvis att värdet av varumärket ökar39.
Detta är snarare en förutsättning för att varumärket skall kunna påstås ha ett
värde över huvudtaget.

Vilka är då de värdeskapande komponenterna i ett varumärke förutom det
juridiska skydd som det uppbär? Hur kan man mäta varumärkeskapitalet
genom att analysera de underliggande faktorerna?

                                                          
38 Aaker (1991).
39 Melin (1994).
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Srivastava och Shocker40 skriver i sin avhandling ”Brand Equity: A
perspective on its Meaning and Measurement” att varumärkeskapital
kommer från två håll. Först finns det styrkor i varumärket som beror på
konsumentens relation till varumärket. Med detta menar de att varumärket
tjänar som en faktor som underlättar konsumentens val genom att
differentiera företagets erbjudanden gentemot konkurrenternas. Det
påpekas dock att varumärkets styrka eller närvaro i konsumenters
medvetande varierar mellan olika marknadssegment och detta innebär
således att varumärkets värde också varierar. Den andra källan till att
varumärkeskapitalet skapar värde är styrkor som baseras på
återförsäljarnätets relation till varumärket. Med detta menas att
återförsäljarnas åtgärder och inställning till varumärket påverkar dess
styrka och värde. Det handlar om aspekter som hur mycket hyllplats en viss
produkt får, hur gärna en detaljist tar in nya produkter för försäljning.
Varumärkets värde blir härmed beroende av hur väl tillverkare och detaljist
kan samordna sina verksamheter. Detaljisten är en svårkontrollerad
komponent i varumärkeskapitalet som kan bidra starkt till om ett
varumärke uppfattas som starkt eller inte. På grund av detta utgör relationer
med distributörer en bas för varumärkesstyrka.41

Men vad är det i detta sammanhang som gör att värde uppstår? Enligt
David A Aaker, professor i marknadsföring vid The Haas School of
business at the University of California at Berkley,  kan
varumärkeskapitalet sägas bestå av fem beståndsdelar. Märkeslojalitet,
märkeskännedom, upplevd kvalitet, märkesassociationer och patent och
relationer i distributionskedjan42. Dessa beståndsdelar bidrar till att skapa
värde, delvis för företaget som äger varumärket, men även för
konsumenten. För att förstå Aakers resonemang kommer vi att redovisa
denna modell som enligt honom beskriver vilka faktorer som tillsammans
skapar varumärkets värde, Brand Equity modellen.

Således kommer vi på de följande sidorna närmare utreda de fem
beståndsdelarna i Aakers modell, och förklara vad de innebär. Detta på
grund av att vi anser modellen vara den mest heltäckande beträffande
varumärkets värdeskapande variabler. Vi kommer också att ange hur de
olika attributen skulle kunna mätas rent praktiskt. Figur 2 kan användas
som översikt på Aakers modell av varumärkeskapital.

                                                          
40 Srivastava och Shocker (1991).
41 Ibid.
42 Aker (1991) Översättning Höglund & Lingbell (1996).
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Figur 2 Källa: Aaker 1991 Managing Brand Equity Sida. 0
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Märkeslojalitet

Basen i ett varumärkes värde utgörs enligt Aaker av det förtroende och den
lojalitet som den existerande kundkretsen har för varumärket. Dessa
konsumenter är de som redan har valt att använda produkten eller tjänsten
och anser den vara tillräckligt bra för att fortsätta använda den.
Konsumenterna kan naturligtvis vara olika mycket lojala till ett varumärke.
Det finns de som endast slumpmässigt väljer ett varumärke utan att direkt
lägga märke till vilket varumärke som köps. Det finns vissa som av vana
har börjat använda ett varumärke och som av vanans makt inte sett någon
anledning att välja något annat. Det finns även de som anser varumärket
vara bra; så bra att de anser att det skulle innebära en för stor risk eller
kostnad att byta det och därför gärna nöjer sig med att fortsätta använda
det. Vissa konsumenter skapar ett starkare band till varumärket. De tycker
om varumärket och ser det som en vän. Den sista gruppen är de
konsumenter som tycker så mycket om ett varumärke att de anser det vara
det bästa. De vill liksom den som verkligen tycker att någonting är bra, dela
med sig av det och rekommendera det till vänner och bekanta. Dessa
konsumenter är naturligtvis den typ som varumärkesbyggare vill ha -
konsumenter som predikar om hur den produkt som har ett visst
varumärkesnamn fungerar för dem.43

Lojalitet är enligt Aaker en starkt bidragande faktor till varumärkets värde.
Målet med hög lojalitet mot ett varumärke är att dra till sig konsumenter
som köper produkten, tycker om den och inte vill byta till någon annan.
Man vill, som nämnts ovan, ha konsumenter som känner så starkt för
produkten att de gör reklam för denna gentemot sin omgivning.

De fördelar som ett företag rent konkret kan dra ifrån en lojal bas kunder är
många och innebär stora värden. Att behålla befintliga kunder är mycket
billigare och lättare än att skaffa nya. Lojala kunder hjälper företag att hålla
ner marknadsföringskostnader. Varumärken med en stor lojal kundkrets har
en makt över detaljister på så sätt att de lojala konsumenterna väljer vilka
affärer de skall gå till efter vilka varumärken som affären saluför. En lojal
kundkrets kan därför hjälpa ett varumärke att få bra exponering i varuhus o.
dyl. Som tidigare nämnts underlättar även en lojal kundkrets möjligheten
för varumärkesinnehavaren att förvärva nya kunder eftersom en lojal
kundkrets legitimerar varumärket på ett sätt som är svårt att göra på annat
                                                          
43 Aaker (1991).
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sätt. Ett varumärke som används av många människor som även
förespråkar och rekommenderar det ger gratis marknadsföring för
märkesinnehavaren. Den lojala kundkretsen skyddar även mot att
konkurrenter med hjälp av en bättre produkt skall ta över kunder. De lojala
konsumenterna ger ägaren av varumärket den nödvändiga tid som krävs för
att möta konsumenters nya innovationer och förbättra sin produkt så att de
kan behålla sin lojala kundkrets.44

För att bedöma hur mycket lojalitet ett varumärke åtnjuter hos konsumenter
är det möjligt att undersöka hur mycket mer en konsument skulle vara
intresserad av att betala för en produkt i förhållande till en annan likvärdig.
På detta sätt ges en indikation av hur mycket varumärket är värt45.

Märkeskännedom:

Varumärkets plats i konsumentens medvetande är avgörande för hur den
förhåller sig till det. Om konsumenten inte känner till ett varumärke  eller
vilken typ av produkt som det representerar eller, ännu värre, inte ens
känner igen varumärkesnamnet, så är medvetande graden om varumärket
hos konsumenten mycket låg. Konsumentens grad av kännedom om
varumärket kan mätas med hjälp av en skala där det lägsta är att man inte
alls känner till varumärket till att det är det första man säger när man tänker
på en produktkategori, så kallad ”top of mind”. På denna skala är givetvis
det sista alternativet det som är det önskvärda. Det är bäst att vara det första
en person tänker på när man nämner en produktkategori. Det vill säga att
varumärket är det första i konsumentens så kallade  ”choice set” i en viss
kategori av produkter. Det finns dock exempel på varumärken som har tagit
en så central plats i konsumenters medvetande att de förlorat sin juridiska
ensamrätt till namnet46. Detta är baksidan av ett varumärkes framgång.

Medvetenheten hos konsumenten för ett varumärke höjer dess värde på
grund av att det i allmänhet är så att någonting som är välkänt också är
omtyckt47. När ett varumärke är igenkänt finns det även möjlighet för
konsumenten att skapa fler associationer till just det varumärket, man har
så att säga skapat en position för varumärket i sitt medvetande. När ett
varumärke blir igenkänt förmedlas även en känsla av att eftersom det är
igenkänt måste det även vara bra och framgångsrikt, närvarande och
                                                          
44 Ibid.
45 Aaker (1996).
46 Urde (1997).
47 Aaker (1991).
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aktuellt. Eftersom varumärket är igenkänt känner konsumenten att det
borde finnas en anledning till detta.

När en konsument överväger att köpa en ny produkt  har han förmodligen i
förväg ett antal varumärkesnamn i sitt medvetande (choice set).
Möjligheten att det slutgiltiga köpbeslutet kommer att vara just något av
dessa är tämligen stor. Det är således av stor, om inte avgörande, betydelse
för ett varumärke att vara känt hos konsumenten så att det finns med bland
de märken som övervägs inför ett inköp.

Det är viktigt att veta att ett varumärke kan vara igenkänt men inte för bra
attribut. Ett varumärke som blivit känt på grund av någon skandal eller stort
misslyckande må vara i konsumentens medvetande men det kommer
förmodligen inte att leda till köp. Det måste för att ett känt varumärke skall
sälja också finnas en anledning till varför konsumenten skulle vilja köpa
det.

Kännedom om varumärket kan mätas genom att konsumenten ombeds
nämna ett varumärke inom produktklassen. Konsumenterna tillfrågas om
de hört talas om varumärket, om de har en uppfattning om varumärket och
om man är väl välbekant med varumärket.

Kännedom går även att mäta genom att studera marknaden och
varumärkets markandsandel utifrån användning. Detta ger enligt Aaker en
relativt god bild av hur god ställning varumärket har hos konsumenterna.
När varumärket har en god ställning i konsumenternas medvetande borde
marknadsandelen öka eller åtminstone inte sjunka enligt Aaker. Det är
dessvärre risk att vid denna typ av värdering underminera varumärkets
långsiktiga utveckling och i för stor utsträckning endast se till kortsiktiga
resultat48.

Upplevd kvalitet:

Kvaliteten som ett varumärke är förknippat med är en annan viktig
ingrediens i vad som utgör ett varumärkes värde. En produkt kan hålla en
mycket hög kvalitet utan att varumärket associeras med detta. En produkt
kan däremot sällan ha dålig kvalitet och samtidigt ett varumärke som
förknippas med bra kvalitet. Åtminstone inte någon längre period. Den
kvalitet som konsumenten uppfattar att en produkt har är inte en objektiv
                                                          
48 Aaker (1996).



Varumärket - En Ovärderlig Tillgång?                                                                                                 Falk & Theding

35

bedömning eftersom varje konsument värderar kvalitet utifrån sina
preferenser och utifrån vad den förväntar sig av en produkt.

Att ha ett varumärke som uppfattas vara av god kvalitet bidrar till
varumärkets värde på flera sätt. Det kan vara kvaliteten som avgör
huruvida en konsument väljer att köpa just den produkten. En hög kvalitet
kan vara ett sätt att differentiera sin produkt från andra inom samma
kategori. En hög uppfattad kvalitet tillåter ett högre pris och detta i sin tur
tillåter högre marginaler. Ett varumärke med hög kvalitet har även goda
möjligheter att utvidgas till att omfatta även andra produkter. Det kan även
ge fördelar i hur varumärket blir bemött bland distributörer.49

Varumärkesassociationer:

De känslor och åsikter konsumenten har om ett varumärke bygger på vad
han/hon associerar det med. Det är associationerna som skapar
uppfattningen av varumärket. Dessa associationer må vara mer eller mindre
korrekta. De är dock mycket användbara när konsumenten skall välja
mellan flera olika varumärken. Möjligheten för en varumärkesinnehavare
att säga mycket med något så litet som en logotyp eller ett namn är
grundläggande för vad som ger varumärket dess innehåll.50

Konsumentens associationer till varumärket tjänar till att förenkla
beslutsprocessen kring köp av en vara eller tjänst. Det minskar
informationsbehovet hos konsumenten och skapar på så vis värde i
varumärket. Ett varumärke som förmedlar en association av intelligens och
avancerad teknologi ger konsumenten en känsla av att det är på det viset
utan att han behöver undersöka alla produkter på marknaden eller ens den
som han/hon funderar på att köpa. På samma sätt hjälper associationer till
att skapa en känsla av att ett varumärke är unikt och speciellt. Det hjälper
till att skapa positiva känslor kring varumärket och differentiering från
andra varumärken.

Att hantera associationer kring ett varumärke är således någonting som är
avgörande för hur ett varumärke uppfattas och hur väl det blir mottaget hos
konsumenten. Ett varumärke kan uppfattas olika, både ur geografisk och
demografisk synpunkt. Det finns ytterst få, om ens några, varumärken som
uppfattas lika och associeras med samma saker världen över. Det är därför

                                                          
49 Aaker (1992).
50 Aaker (1991).
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mycket viktigt att det finns en medvetenhet om detta i varumärkeshantering
och -värdering. Det genomförs undersökningar för att ta reda på hur
varumärket uppfattas i olika områden och av olika demografiska grupper.

Associationer kan uppstå utifrån många olika aspekter. Exempelvis gör
människor ofta associationer till bland annat produktegenskaper, land,
personlighet, pris, användningsområde och så vidare.

För att få en uppfattning av vilka associationer konsumenter får av
varumärket och vilken differentiering det har till olika påståenden.

Vi avslutar här beskrivningen av Aakers modell genom att beskriva den
sista av de värdeskapande faktorerna i modellen51; patent och relationer i
distributionskedjan:

Patent och relationer i distributionskedjan:

Varumärkeskapitalet utgörs också av de rättigheter som varumärket
innebär. Det kan vara den juridiska registreringen av företagsnamnet, som
nämndes i inledningen av kapitlet, och olika typer av patent på namnet.

Ett starkt varumärke har även fördelar vad beträffar distributionsnät.
Affärer är mer inklinerade att saluföra varumärken med god renommé än
sådana med dåligt. Dessa faktorer innebär värdeskapande
konkurrensfördelar för varumärket.52

Aakers sätt att se på värdeskapande faktorer tar utgångspunkt i hur
varumärket skapar värde för konsument respektive företag. Ett annat sätt är
att betrakta dessa komponenter, men mer utifrån ett företagsperspektiv,
erbjuds av företaget Interbrand.

Interbrand utgår i sin värdering ifrån ett antal antaganden om vilka faktorer
som tillför ett varumärke dess styrka. Dessa faktorer används för att
fastställa varumärkets värde med hjälp av multipelmetoden nämnd i
föregående avsnitt. Exakt hur Interbrand går till väga har dock förblivit ett
mysterium för oss. Troligtvis beror detta på att företaget betraktar
metodiken som en företagshemlighet. De värdeskapande faktorerna är
enligt Interbrand:

                                                          
51 Aaker (1996).
52 Aaker (1991).
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•  Ledarskap
•  Varumärkesstabilitet
•  Marknadsstabilitet
•  Internationalisering
•  Trender
•  Marknadsföringsunderstöd
•  Varumärkesskydd via patent och mönsterskydd etc.53

Vi anser inte att uppfattningen att dessa faktorer påverkar värdet av ett
varumärke strider mot de faktorer som Aaker redogjorde för, utan snarare
att de belyser samma sammanhang fast ur ett annat perspektiv. Interbrand
för in tidsfaktorns betydelse för varumärkestillgången på ett mer uppenbart
sätt.

För att få en mer heltäckande bild av varumärkets värde är det i situationen
när man funderar på att köpa eller sälja ett varumärke, eller ett företag med
ett varumärke(n), viktigt att analysera vilka utsikter det finns för att skapa
värde på sikt. Som utgångspunkt för analys bör man enlig Chris Mcrae
ställa sig tre frågor listade i figur 3. nedan54. Ett varumärke inom kategori
A skulle med hjälp av detta resonemang kunna ägas ha högre värde än ett
varumärke som skulle falla inom kategori B och C.

Det vi nu sett är tre sätt att se på hur varumärkeskapital skapas. Ett utgår
främst från konsumentens synvinkel, det andra från företagets och det
tredje från varumärkets framtida möjligheter. Vilka är då de underliggande

                                                          
53 Stobart (1994).
54 Mcrae i Brand Power red av Stobart (1994).

Kol. 1 Kol. 2 Kol. 3

A = Globalt
B = Internationellt
med begränsade
expansionsmöjligheter
C = Lokalt

A = Över genomsnitt
B = Genomsnitt
C = Under genomsnitt

Är VM i världsklass? Är VM utbytbart? Har VM en försvarbar
mafö fördel.

A = Mycket stark
B = Genomsnittlig
C = Under genomsnitt

Figur: 3 Källa: Brand Power, Stobart, (1994 Sida 96)
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sambanden som gör att dessa värdeskapande faktorer ger upphov till
varumärkesvärde?

Kapferer55 tar upp ytterligare en faktor som definierar ett varumärkes
särart, kvalitet och unikhet som kanske kan erbjuda svar på denna fråga,
varumärkets identitet. Vår uppfattning är att följande resonemang förklarar
varför varumärken ger upphov till de värdeskapande faktorer som i sin tur
leder till att varumärkeskapital uppstår.

Kapferer menar att ett varumärke behöver ha en väl definierad identitet för
att det skall vara bra eller starkt. Denna aspekt är något som vi anser att
Aaker har utelämnat i sin modell av varumärkeskapitalet och som här
beskrivs för att ge djupare förståelse för vad som skapar varumärkets värde.
De modeller vi sett tidigare handlar, som vi uppfattar det, om ett företags
image. Det vill säga hur det uppfattas av konsumenten.

Varumärkets identitet kan ses som ett varumärkes igenkänning, de unika
särdrag som gör att just det varumärket är det som det är. Precis som en
person har ett identitetskort som beskriver personen skulle varumärket
kunna sägas ha behov av samma typ av klara definition. Detta betyder, i
fallet varumärkesidentitet, att den alltid skall vara konsekvent hos alla
produkter, för att identiteten inte skall skadas. I annat fall kommer
konsumenten känna att det är flera varumärken med flera personligheter
vilket utarmar varumärkets styrka och integritet. Att varumärket har en
identitet innebär således i grova drag att det står för en bestämd sak, och
följer en egen individuell plan.

Varumärkets image är enligt Kapferer kopplad till företagets identitet.
Imagen sägs här utgöra den bild av identiteten som konsumenten uppfattar.
Den innebär således mottagarens tolkning av de signaler som varumärket
sänder ut, delvis genom sin identitet men även med hjälp av andra faktorer
som står utanför varumärkets identitet men vilka likväl påverkar bilden av
varumärket. Sådana faktorer kan vara resultat av att företag inte har en klar
bild av vad varumärket har för identitet och därför söker likna andra
varumärken vilket leder till att varumärket blir odifferentierat. Det kan
även, på grund av samma anledning, vara så att företag försöker få sitt
varumärke att tilltala alla konsumentgrupper med olika signaler. Detta har
till följd att varumärket blir betraktat som opportunistiskt och tappar därför
substans. Detta kan leda till att varumärket avskiljs från konsumentens
                                                          
55 Kapferer (1994).
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uppfattning om detsamma och att det därmed ses som oärligt. Risken är att
det till slut glöms bort.

Kapferer hävdar att, för att ett varumärke skall bli starkt och förbli så,
måste det vara troget sin identitet. Skillnaden mellan identitet och image
blir då att identitet skall vara varaktig, sammanhängande och realistiskt.
Imagen kan vara mer påverkad av idealism, ombytlighet och opportunism.

Kapferer presenterar varumärkesidentiteten i en schematisk bild som kallas
Identitetsprismat. Nedan följer en kortfattad beskrivning av vad de olika
beståndsdelarna innebär.

Figur 4. Källa: Kapferer (1994) Sida: 43

Fysik:

Ett varumärke har vissa fysiska attribut som konsumenten först kommer att
tänka på när varumärket nämns. De kan antingen vara framskjutande (det
man tänker på när varumärket nämns) eller vilande (inte lika direkt
urskiljbar men än dock urskiljbar.

Varumärkets fysik är den parameter som driver det. Utan varumärkets fysik
skulle inte ett varumärke fungera. Den är dock inte tillräcklig som enda
parameter i ett varumärke.

Sändarens Bild

Mottagarens Bild

Relationer Kultur

Fysik Personlighet

Reflektioner Självbild

Externalisering Internalisering
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Personlighet:

Varumärket har en personlighet ofta kopplad till vilken karaktär
varumärket har. Inte sällan kopplas varumärken till en person. Eller så
framkallar varumärket känslan av att ha personlighetsattribut som finns hos
människor t.ex. att det är generöst eller arrogant.

Kultur:

Ett varumärke har en kultur från vilken underliggande produkt kommer
ifrån. Med detta menas att med varumärket förmedlas associationer till en
viss typ av levnadssätt och filosofi. Detta ger varumärket karaktär och
inspirerar konsumenten att köpa någonting mer än en produkt. Varumärket
legitimerar produkten och skapar mening för konsumenten.

Relationer:

Varumärket ses som en relation eftersom det ofta möjliggör ett immateriellt
utbyte mellan personer. Detta är speciellt starkt inom servicesektorn men
även i varumärken som t.ex. Kinderegg där det underförstått görs en
association att en förälder ger sina barn en överraskning. Werthers Original
är samma typ av association i detta fallet mellan barnbarn och morförälder.
American Express låter förstå att dess kunder är utvalda och beroende på
vilken färg på kortet förmedlas vilken relation kortinnehavaren har till
företaget.

Reflektion:

Varumärket reflekterar även konsumentens uppfattning om vem som
använder produkten. Denna bild är inte nödvändigtvis varumärkets
målgrupp men kan fungera som en identifieringsvariabel. T.ex. Lacostes
målgrupp är inte tennisspelare, ändå marknadsförs varumärket som en
tenniströja.

Självbild:

Denna del av identitetsprismat handlar om konsumentens egen självbild.
Med detta menas att genom konsumentens relation med olika varumärken
utvecklas en inre bild av vem han/hon är och vilken relation han/hon har
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med sig själv. Kapferer tar som exempel upp Porscheägare som för att
bevisa något för sig själva köper en Porsche.

Prismats vänstra sida tar upp variabler som är knutna till varumärkets
synliga aspekter och som förmedlar varumärkets budskap utåt. På den
högra sidan är sådana som är mer bundna till varumärket, varumärkets
”själ”.

Identitetsprismat har till syfte att värdera ett varumärkes styrkor och
svagheter på ett mycket mer direkt sätt än vad som går att göra om endast
insamlade imagedata analyseras. Med hjälp av dess struktur går det relativt
lätt att se inom vilka områden ett varumärke är svagt respektive starkt.

3.2.4 Skillnaden mellan varumärkesstyrka och varumärkets värde?

I vår uppsats har vi hitintills implicit utgått från att ett starkt varumärke är
ett varumärke som är värt mer än ett svagt varumärke. Det krävs dock här
en kort förklaring till vad som utgör skillnaden mellan styrka och värde och
också vad som binder ihop de två komponenterna. Enligt Sirvastava och
Shocker56 är ett varumärkes värde beroende dels av finansiella faktorer
såsom varumärkets nuvarande styrkor och framtidsutsikter såväl som hur
väl det fungerar tillsammans med företagets produktportfölj och mål.
Värdet är även påverkat av hur konkurrenssituationen ser ut och hur
branschen i stort fungerar.

Varumärkets styrka kommer från, och mäts genom, att se till faktorer som
hur väl image och positionering passar konsumenternas behov.
Varumärkets styrka uppkommer således genom att varumärket erbjuder
attribut som är unika för varje företag och situation och vilka passar
konsumentens behov.

Varumärkets värde uppstår som en konsekvens av positiv
överensstämmelse med företagets produktportfölj och mål.

I modellen nedan visas sambandet mellan ett varumärkes styrka och dess
värde.

                                                          
56 Sirvastava & Shocker (1991).
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I denna referensram har vi först beaktat vilken roll uppköpssituationen
spelar för undersökningsproblemet och vilka motiv de olika aktörerna kan
tänkas ha vid uppköp eller försäljning av ett företag.

Därefter konstaterade vi att det finns fyra huvudsakliga angreppssätt för att
värdera varumärkets värde. Ingen av dessa erbjuder en komplett lösning,
eftersom man för att kunna räkna på ett värde måste veta vad man skall
räkna på. Vi har därefter sett att det finns, förutom de rent juridiska
aspekterna, olika faktorer utifrån vilka man kan värdera varumärket. Vi
presenterade sedan en rad olika komponenter som driver varumärkets
värde.

De modeller vi har presenterat har visat hur varumärkets värde har skapats
ur ett antal olika faktorer. Dessa beskrevs främst i Aakers modell men
kompletterades även av Interbrands respektive Mcraes perspektiv på vad
som påverkar värdet.

Därefter fördjupade vi oss ytterligare genom att analysera vad de
underliggande sambanden kunde vara. Vi har sett att varumärket kan sägas
ha en identitet som förklarar hur de värdeskapande faktorerna är
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sammanlänkade till denna, direkt eller indirekt, genom en image. Vi tolkar
det som att de värdeskapande faktorerna mäter vilken image varumärket
har. Image förstås bäst genom identitetsbegreppet. Med detta menar vi att
de värdeskapande faktorerna blir starkare ju mer image överensstämmer
med identiteten. Rent konkret kan därför sägas att vid en bedömning av
varumärkets värde så räcker det inte med att endast bedöma de
värdeskapande faktorerna, utan hänsyn måste även tas till hur väl bilden av
varumärket överensstämmer med vad som förmedlas genom varumärket.

4. Empiri och analys
Eftersom vi anser att bearbetning av intervjuerna och den skriftliga empirin
per definition samtidigt innebär en tolkning utförd av oss som författare
och eftersom vi anser det vara en onödig upprepning att redogöra för
samma empiriska material på i två olika kapitel har vi valt att väva samman
denna med teoribildningen i ett enda kapitel.

Vi kommer först att presentera och i viss utsträckning även analysera
varumärkeskonsulten David Gajlands syn på varumärken, värdering av
dessa samt dennes erfarenheter av värdering av varumärken inför
uppköpssituation. Därefter följer redogörelse och analys av intervjun med
företrädare för Differ, Nancy Brejke Matos och Oskar Sars. Dessa
redogörelser har till syfte att ge en förståelse för hur varumärken behandlas
i praktiken, både generellt och i konkreta uppköpssituationer.

Efter detta följer kortfattade redogörelser utifrån sekundärdata för de två
fall vi studerat närmare, affärerna Cloetta och Candelia respektive
Hufvudstaden och NK Cityfastigheter. Dessa beskrivningar beskriver
affärernas kontext i syfte att skapa en förståelse för sammanhanget där de
genomfördes.

Vi ämnar, genom att utgå från fyra övergripande frågor, analysera de fyra
parternas, Hufvudstadens, NK:s, Cloettas och Candelias, syn och
resonemang beträffande varumärkets betydelse generellt och i de två
affärerna utifrån aktörsperspektivet. I förlängningen kommer detta även att
utgöra grunden för att kunna svara på huruvida varumärket är en ovärderlig
resurs ur bägge aspekter. Frågorna vi kommer att diskutera kring är:

•  Hur resonerar de olika parterna runt varumärket som en tillgång?
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•  Hur resonerar man runt varumärkestillgången vid en konkret affär?

•  Räknar man på denna tillgång, i sådana fall på vad och hur?

•  Hur påverkar varumärkesvärdet beslutet?

Frågorna kommer att behandlas i ovannämnd ordning.

Sist i kapitlet kommer vi att göra en uppsamlande och sammanvägd analys
av det empiriska materialet.

4.1 Konsulternas syn på värdering av varumärken

I detta kapitel kommer vi att söka svar på frågan hur de konsulter vi
intervjuat ser på varumärkesresursen generellt och vid uppköp och
försäljning av företag. Syftet är att komplettera teoriramen.

4.1.1 David Gajland på PricewaterhouseCoopers

I syfte att komplettera vår kunskap om varumärken och
varumärkesvärdering vid uppköp genomfördes en intervju med en person
som har specialiserat sig på området, David Gajland, konsult på företaget
PricewaterhouseCoopers. I detta sammanhang är han att betrakta som en
oberoende aktör och alltså varken som säljare eller köpare. Nedan följer en
presentation och analys av intervjun.

Som utgångspunkt för resonemanget runt varumärkesvärdering menar
David Gajland att ett varumärke endast kan påstås ha ett värde, om än
svårberäknat, förutsatt att vissa förutsättningar är uppfyllda. Föreligger ej
dessa förutsättningar har varumärken inga riktiga värden. De
förutsättningar som måste vara uppfyllda för att varumärken ska ha ett
värde är enligt Gajland;

•  Att det existerar en konkurrensutsatt marknad där det erbjuds
alternativa produkter eller tjänster.

•  Då alternativa produkter eller tjänsters funktioner uppfattas som
likvärdiga.

•  Då det är svårt för kunden att utföra en pris/kvalité-analys.
•  Vid impulsköp
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Enligt honom finns det inte så många olika sätt att värdera varumärken på.
Han berättar att det man talar om idag är ”real option pricing”, vilket enligt
Gajland är en komplicerad metod. Ännu har de inte haft chansen att utföra
denna typ av analys.

Några vanligare angreppssätt, som enligt Gajland tillämpas vid värdering
av varumärken, är de tre huvudsakliga metoderna vid värdering. Dessa är
att använda kostnadsbaserat-, avkastnings- eller
transaktionskostnadsbaserat värde vilka även redogjordes för i
referensramen.

Den kostnadsbaserade metoden kan antingen innebära att de som utför
värderingen strävar efter att undersöka hur mycket som investerats i
tillgången historiskt, eller genom att analysera alternativkostnader för att
skapa ett nytt varumärke. Med avkastningsbaserat värde menar Gajland en
bedömning av framtida vinster. Med transaktionsbaserad värderingsmetod,
avses värdering utifrån marknadspris eller licensavgifter. Enligt Gajland
finns det också marknadssynsättet, vilket nås genom en ”vanlig
aktievärdering”, p/e-talsvärdering, samt av hur mycket varumärket
genererar och vad har man för avkastningskrav. Gajland påpekar att
företaget Interbrand, som ofta nämns som specialister på
varumärkesvärdering, alltid använder denna metod.

”Interbrand håller fast vid den här modellen, som jag tycker är väldigt
oflexibel. Man tittar på historiska intäkter, varumärkesintäkter som jag inte
vet riktigt hur de räknar ut. Och så försöker de hitta en multipel. Man får
ett genomsnitt de senaste tre åren och tar man en multipel som man räknar
ut på ett visst sätt, det kan jag visa sen hur man gör. Och så ska jag visa
alla brister med den. ”

Enligt Gajland ger ingen av dessa metoder ett rättvisande värde. Eftersom
det inte finns ett marknadsvärde på denna typ av tillgång strävar han och
hans medarbetare efter att använda ett antal olika angreppssätt för att
komma närmare värdet.

”Ett varumärke är inte en standardiserad produkt. Det är hela naturen vad
gäller såna här ensamrätter; att det ska vara särskillnad. Och då kan du
egentligen inte jämföra ett med ett annat. Om du till exempel ska värdera
en Volvo 740 GL från 88 går du ut på marknaden och gör en jämförelse
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mellan de här standardiserade produkterna. Men så kan du inte göra med
varumärket. För värdet är individuellt och  unikt för ett varumärke.”

Gajland förklarar varför det är så svårt att finna ett marknadsvärde på ett
varumärke;

 ”Marknaden för marknaden är illikvid. Hittar du något varumärke som är
i närheten är det sällan du får reda på information bakom köpet. Det kan
vara andra tillgångar som har sålts i samband med varumärket,
distributörsnät, ja... Det är svårt att göra såna här värderingar.”

Däremot, menar Gajland, är licensavgifter mer lättjämförda. Han tillägger
att licensintäkten i sig är den renaste intäkten som är direkt kopplad till
varumärket.

”Det är lättare att göra såna jämförelser än att göra jämförelser på
köpbelopp eller klumpsumma. För där finns ingen lista. Det är orena
belopp. Men licensavgifter är vanligtvis bara kopplade till varumärken och
användningen av varumärken. Då tar vi våra licensavgifter från Securitech
Change Comission i USA, för där är man tvungen att anmäla till SCC om
ett företag har tecknat ett licensavtal. Det finns en uppsjö av avtal. Där kan
vi alltså få tag på licensavgifter. Men köp och försäljningar av varumärken
finns det inga siffror på.”

Om man ska utföra en värdering av ett varumärke måste man, enligt
Gajland, beakta tre aspekter. Dessa är:

•  Juridiskt skydd
•  Marknad – etablering av budskap
•  Ekonomiskt bidrag.

Det juridiska skyddet beskriver vem som har ensamrätten och bör
analyseras utifrån flera aspekter. Exempelvis; Vem är ägare till
varumärket? Är skyddet tillräckligt? Finns det några brister? Är det
degenererat? När man analyserar marknaden bör man bland annat ställa sig
frågor som; är varumärket etablerat på marknaden? Är det kopplat till en
vara eller tjänst? Vad sänder det ut för budskap? Den sista aspekten är
huruvida varumärket som enskild tillgång kan generera ett ekonomiskt
bidrag. Gajland poängterar:
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”Vi kan ju inte göra en bedömning utan att ta hänsyn till den specifika
situationen. Vi måste ha vissa saker givna. Sedan värdera utifrån den
situationen. ”

För att exemplifiera de olika aspekterna som bör beaktas förklarar Gajland;

” Om vi tittar på en fastighet som vi ska värdera, då går man igenom de
här sakerna också…Vem är det som har lagfart på fastigheten? Var är
fastigheten belägen någonstans? Kan fastigheten leda till ekonomiskt
bidrag? Allt det här ger värdet. Finns det brister här kan hela värdet falla.
Och det vanligaste är att man missar den juridiska aspekten just när det
gäller varumärken”.

Enligt Gajland ökar värdet på varumärket ju starkare det är. Han förklarar
hur ett varumärkes styrka hänger samman med dess värde;

”Ett starkt varumärke kan ge ett prispremium. Eller så kan det ge ett
volympremium. Det vill säga att har du ett starkt varumärke kan du
antingen ta ut ett högre pris eller så kan du sälja mer. Och det här ger då
en ökad vinst. Men ett starkt varumärke ger också en lägre risk. Det har
visat sig att starka varumärken har lägre risk över en konjunkturcykel,
eftersom man är trogen de här varumärkena. Och man har något som heter
lojalitet. Vanligt är med starka varumärken är att man både har
prispremium och volympremium”.

Gajland forsätter med att förklara att det högre priset och den eventuellt
större volymen leder till en överavkastning, det vill säga en vinst som är
högre än den hade varit om varumärket inte hade funnits. Detta innebär
samtidigt att ett starkare varumärke leder till ett högre aktieägarvärde. Även
den lägre risken påverkar aktieägarvärdet. Gajland berättar att genomförd
värdering av ett varumärke inte vanligtvis leder till att de påstår att det har
ett precist värde, utan snarare att de försöker förklara hur stor del av
aktieägarvärdet ur vinsten som kommer från varumärket. Enligt Gajland
ökar varumärkets relativa betydelse för vinsten.

Vad är det då som driver prispremium och volympremium? Enligt Gajland
är det lojaliteten. Lojalitet skapas då kunden känner att det budskap som
varumärket förmedlar överensstämmer med de egna behoven och
värderingarna. Gajland menar att man brukar resonera runt fyra aspekter av
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ett erbjudande som bör överensstämma med kundernas behov. Man brukar
dela in dem på olika axlar:

•  Funktionalitet
•  Grupptillhörighet
•  Mental trygghet
•  Övertygelse

Även kundernas behov kan analyseras utifrån samma parametrar. Gajland
exemplifierar:

”Funktionellt behov: du behöver en gräsklippare som klipper gräset, eller
någonting som klipper gräset. Ett socialt behov: Folk har alltid sociala
behov. De vill tillhöra en viss livsstil, som gruppsortering. Det finns ett
mått av trygghet, och det ska kännas bra för individen själv. Och så har
man en övertygelse. Den kan vara religiös, miljömedvetande, eller etisk.”

Enligt Gajland kan man säga att en kund har en kombination av behov.
Varumärket utgör då bärare av information mot kunden. Och det här kan
man kommunicera på olika sätt. Meningen är, enligt Gajland, att budskapet
ska passa kundens behov. Enligt honom förändras det här ständigt och det
är väsentligt att konstant försöka avläsa vad kunden kan tänkas ha för
behov. När det finns en hög korrelation mellan budskap och kundernas
behov uppstår tycke, och om varumärket står för de värderingar individen
sympatiserar med, är det troligt att kunden väljer just det här varumärket.

”Det handlar alltså om att anpassa budskapet efter kund och att skapa
lojalitet, så att du kan ta ut prispremium och sälja mer och få lägre risk.
Du får en högre avkastning som bidrar till att aktieägarvärdet stiger. Den
här kedjan måste man komma ihåg.”

Gajland påpekar att lojalitetsbegreppet är svårt eftersom det finns olika
typer av lojalitet, vilka inte nödvändigtvis innebär att varumärket är starkt
och därmed värdefullt. Han gör en distinktion mellan affektiv lojalitet och
rationell, ekonomisk, lojalitet. Det är den affektiva lojaliteten som är
kopplad till varumärket och grundas på en vald relation till företaget,
produkten eller tjänsten. Det är alltså också denna typ av lojalitet som utgör
en värdeskapande faktor i varumärket. Den rationella, ekonomiska
lojaliteten uppstår främst för att kunden har höga transaktionskostnader vid
byte till ett annat företag, produkt eller tjänst. Men det är också en sorts
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lojalitet, även om den inte nödvändigtvis ökar värdet på varumärket, menar
Gajland.

”Ju större del affektiv lojalitet, desto mer kan du ta ut här. Har du en stor
del rationell lojalitet då, om man släpper de här transaktionskostnaderna
som binder kunden, sticker den på en gång.”

Han menar att de bonusprogram vilka många företag erbjuder sina kunder
är en metod att hantera en hårdnande konkurrens. Syftet är att få kontroll
över såväl vinster och marginaler, som resultat, genom att med
bonusprogram öka transaktionskostnaderna för kunderna. Han förklarar:

”Det är ett sätt att begränsa konkurrensen och där det finns möjlighet att
göra det, gör de det. Men där det inte finns möjlighet att bygga såna här
murar, då får ju varumärket en större betydelse. Så frågan är; varumärket
SAS, är det ett starkt varumärke och vad har det för värde egentligen? Det
är jag tveksam till.”

En generell trend, enligt Gajland, är att företag har upptäckt att varumärken
skapar värden för verksamheten. Han menar att när företagsledare upptäckt
att varumärken till stor del bidrar till resultatet och omsättningen, uppstår
önskan att förvalta och utveckla denna tillgång. En tydlig trend är att
företag strävar efter att utveckla globala företagsidentiteter. Samtidigt,
påstår han, känner han inte till några företag som regelbundet värderar sina
varumärken. Gajland hänvisar menar att detta fenomen till viss del beror på
föråldrade redovisningssystem, som är uppbyggda för att redovisa hur
materiella ting kommer in, förädlas och sedan säljs. Problemet är att det
finns många andra tillgångar som bidrar till resultatet som inte syns i
balansräkningen och därför utelämnas vid bedömningen, tillägger han. Han
ger ett exempel som belyser problematiken:

”Det finns många VD:ar som säger att ”vi har ett starkt varumärke”, men
på frågan hur mycket och vad det bidrar till vinsten, då är de ute och
cyklar. Så satsar man mycket pengar på marknadsföring, men man vet inte
hur mycket varumärket bidrar. Man vet inte vad det är för någonting som
drar resultaträkningen. Så det är fortfarande i sin linda.”

Gajland menar att det dock finns många situationer då det finns behov av
att värdera varumärkestillgången:
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•  Licensavtal
•  Mergers & Aquisitions
•  Finansiering
•  Internprissättning samt prisallokering
•  Intern såväl som extern rapportering
•  Skadeståndsprocesser
•  Ett verktyg för att skapa mervärde i Intellectual Property-portföljen

Gajland berättar att PricewaterhouseCoopers inte har gjort några
värderingar som ligger till grund för värdering inför kreditbedömning i
Sverige. Han kommenterar:

”Här i Sverige har man inte gjort några värderingar för finansiering för
att försöka övertyga kreditinstitut att värde finns i balansräkningen, men i
Storbritannien har man gjort det och då blev det en debatt. Därför har
varumärkesvärdering lite dålig klang där. Och det var mycket tack vare att
företag som Polytech och Maxwell Corporation använde sig av det här för
att blåsa upp värdet på bolaget.”

Gajland berättar att debatten har sitt ursprung i en situation 1987 där ett
företag försökte avvärja ett fientligt uppköp genom att övertyga aktieägarna
att bolaget var värt mer än vad som visades i balansräkningen.

”Detta har kallats för extern rapportering. Då tar man fram värdet för att
aktieägarna ska värdera bolaget mer korrekt. ”

Gajland ifrågasätter dock denna typ av rapportering:

”Det resultat företaget visar är ju resultatet av en mängd tillgångar[...]
Det är inte så att man plötsligt har ytterligare en tillgång som genererar
vinst. Den är redan inbakad i resultatet. Däremot kan man bedöma risken i
bolaget. Med ett väletablerat varumärke är risken lägre. Det har visat sig
att riktigt starka varumärken har lägre risk än andra tillgångar. Så det kan
vara en faktor som man ska visa för aktiemarknaden för att därigenom få
en bättre värdering. De kanske bedömer bolaget med fel
diskonteringsränta.”

Enligt Gajland är varumärkesvärdering avsedd för intern rapportering
relativt ovanligt i svenska företag. Han ger ett exempel:
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”Jag har ett företag, jag nämner inte vilket, men de säljer för femhundra
miljoner. De har ett resultat på femtio miljoner per år. De är fjärden
största inom sin bransch, och de har n o l l  koll! De har ingen ordning på
någonting. Så att prata om såna här saker med dem, det var som att sälja
kärnkraftverk till en fyraåring. Det är bara ett exempel på att kunskapen
om de här tillgångarna är låg.”

Han tillägger dock att kunskapen blivit bättre än vad den var för fem-sex år
sedan, även om den fortfarande är mycket låg.

I viss utsträckning sker idag värdering som verktyg för att skapa mervärde i
det intellektuella kapitalet enligt Gajland. För detta syfte finns ett antal
olika angreppssätt: kostnadsrelaterat, avkastningsvärde och
transaktionsbaserat värde vilka nämndes i föregående stycke.

I fallet med prisallokering och vid internprissättning, då man köper och
säljer internt, uppstår behovet att värdera varumärkestillgången, menar
Gajland. I prisallokeringsfallet har ett köp genomförts, varpå
köpeskillingen ska allokeras. Denna består av såväl materiella som
immateriella tillgångar.  Han berättar att det i USA finns två anledningar
till att man gör prisallokeringar. Ett av dessa är att SSC ställer krav på att
företaget ska visa vad man har betalat för och vad man har köpt för
någonting. Detta är för att skydda aktieägarna i bolaget. De ska veta vad
bolaget har köpt. Dessutom erbjuds bättre möjligheter till långa
avskrivningsperioder. På så sätt belastar det inte resultaträkningen i lika
stor utsträckning. Därför finns det en anledning att allokera en stor del till
varumärken.

Vad gäller internprissättningen finns behovet att rapportera vad
marknadsföringen har gett, påpekar Gajland. Marknadsavdelningen har
svårt att precisera vad de har uppnått i ekonomiska mått mätt och vanligtvis
är rapporteringen mycket bristfällig, menar Gajland.

Gajland berättar att han och hans medarbetare sällan kommer in i en affär
förrän den redan är genomförd. Vanligtvis anlitas de för att reda ut hur en
köpeskilling ska allokeras. I ett fåtal fall har de dock utfört
varumärkesvärderingar på konsultbasis inför ett uppköp.

Han berättar om ett fall där han anlitades för att utföra en värdering av ett
varumärke före en försäljning. Detta var då klädföretaget Gul & Blå:s
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dåvarande ägare, Lars Knutsson, ville sälja sitt företag. Knutsson visste inte
vilket pris han skulle begära och köparen visste inte vad han skulle betala.

Gajland berättar att G&B var på fallrepet och att man hade underinvesterat
under en längre tid. Genomsnittet inom konfektionsbranschen är att fem
procent av omsättningen återgår till marknadsföring. G&B hade endast
återinvesterat runt två procent. Dessutom hade i princip ingen extern
marknadsföring genomförts. Tanken var att det endast var butikerna som
skulle synas. Ett annat problem var att det inte fanns någon riktig kontroll
över franchisetagarna. Resultatet var att hela företaget höll på att falla ihop.

I detta skede vände sig alltså Knutsson till Gajland och hans medarbetare
för att få hjälp att bedöma vilket pris han borde begära för sin rörelse,
vilken bestod av butikslokaler men framförallt ett starkt varumärke.
Gajland berättar:

”För det första ville han inte lägga ner så mycket pengar. För det andra
ville han bara få ett belopp som han kunde kommunicera till  den som ville
köpa den.”

Enligt Gajland var Knutssons åsikt, då de först träffades, att en miljon var
ett för lågt pris, men att han skulle sälja om han erbjöds fem miljoner för
butiker och varumärke.

Enligt Gajland gjordes en värdering av varumärket utifrån vad det skulle
kosta köparen att bygga upp ett eget, likvärdigt varumärke. På detta sätt
identifierades en högsta förhandlingsnivå. Över denna gräns antogs inte
säljaren vara intresserad av att köpa varumärket Gul & Blå.

”Köparen har alltid alternativ. Han behöver inte köpa varumärket Gul &
Blå. Han kan bygga upp ett eget varumärke och då måste man uppskatta
kostnaderna.”

På frågan om hur en rättvis uppskattning kan göras av denna
alternativkostnad svarar Gajland:

”Vi resonerar i de här termerna och det är sällan som vi får någon
motargumentation. Utan den part som lägger fram en rapport som är
skriven brukar sällan få argumentation emot sig”.
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Tack vare värderingen kunde Knutsson starta förhandlingarna vid 20
miljoner kronor istället för vid fem, ett bud som han först varit villig att
acceptera. Det pris han slutligen godtog var på 12 miljoner kronor, och
alltså väsentligen högre än vad han hade begärt om varumärkesvärderingen
ej genomförts. Enligt Gajland är bästa utgångspunkt, inför en försäljning av
ett varumärke, att räkna på vad den potentielle köparen skulle tvingas lägga
ner i kostnader för att bygga upp ett eget varumärke. Vilket ej
nödvändigtvis är möjligt att åstadkomma.

På frågan om det ofta händer att företag anlitar konsulter för att göra
värderingar av varumärkestillgången före en försäljning eller ett köp, svarar
Gajland att det händer relativt sällan.

”Det tycker vi naturligtvis är tråkigt. Vi är övertygade om att vi skulle
kunna hjälpa kunderna i större utsträckning.”

Han berättar att de deltagit i värderingen av SPP inför dess försäljning. De
har gjort en analys av hur man bör allokera köpeskillingen, men enligt
Gajland låg denna värdering inte till grund för köpebeloppet. Han påpekar
att det händer att man ibland vill göra en analys av hur köpeskillingen ska
allokeras före köpet. Ibland väljer man att inte göra det.

Ett alternativ till att beräkna alternativkostnaderna kan vara att föreställa
sig hur en allokering ska gå till i förväg, men enligt Gajland är det många
andra faktorer som spelar in vid en förhandling: Hur pass duktig
förhandlare man är, hur många intressenter det finns. Dessa är faktorer som
samtliga kommer att ha stort inflytande över priset som man slutligen
kommer överens om.

Gajland berättar att det vanligaste är att säljaren inte riktigt vet vad den ska
göra med bolaget. Frågorna brukar vara huruvida man ska sälja hela
bolaget, eller kanske endast varumärket. Gajland menar att han och hans
kollegor kommer in före köp på detta sätt och gör en utvärdering som ska
ligga tillgrund för beslut för hur företaget bör agera. Det handlar snarare
om att förse kunden med beslutsunderlag för val av strategi än ett underlag
för förhandling.

”Ska de sälja alltihop, ska de bara sälja varumärket, eller ska de sälja
vissa bolag […]Hur får de ut mest pengar? Vad är mest fördelaktigt för
dem?”
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Gajland berättar om ett aktuellt fall vilket de utreder för närvarande:

”Just varumärkestillgången är stark. Den drar in hundra miljoner per år.
De har en produkt  som i stort sett bara är ett varumärke och den
produkten säljer för hundra miljoner per år. Men i nuvarande situation har
de alltså ett nollresultat för produkten. Då vill de sälja det till ett bolag som
produkten passar bra till för att få in så mycket pengar som möjligt. Och då
hjälper vi till genom att ta fram underlag. Det är mer såna uppdrag vi ser
kommer här. Tidigare har det varit värderingar för specifika ändamål,
skattemyndigheten, skadeståndsprocesser. Men nu är det mer dynamiskt.
Och det tycker jag är bra.”

Enligt Gajland är det alltså troligt att de oftare kommer att bli ombedda att
utföra varumärkesvärderingar i köp- och säljsituationer i framtiden.

I fallet där ett företag överväger att köpa ett annat, menar Gajland att
situationen är något annorlunda eftersom köparen oftast har flera alternativ.
Ännu har han endast anförtrotts ett fall där ett företag har velat undersöka
ett tänkt varumärkesköp. Trots att rapporten blev mycket bra valde
företaget att följa en annan strategi än den föreslagna. Generellt, tror han att
företag snarare bedömer huruvida det nya tillskottet skulle passa in i
produktportföljen, än att försöka beräkna ett värde på varumärket. Gajland
menar att varumärket endast är en bland många andra tillgångar, och att
företag snarare gör helhetsbedömningar av vad bolaget kan generera än vad
de olika komponenterna är värda. Däremot, menar han, att i de fall där
endast varumärket ska säljas är det självklart att en separat värdering bör
genomföras.

4.1.2 Nancy Brejke Matos och Ola Sars på Differ

Denna intervju med varumärkesstrategerna Nancy Brejke Matos (NBM)
och Ola Sars (OS) på Differ hade till syfte att belysa det strategiska
perspektivet på varumärkets värde för organisationen och att komplettera
teoriramen. Nedan följer en presentation och analys av denna. Även dessa
konsulter kan i detta sammanhang betraktas som oberoende aktörer och
alltså varken som säljare eller köpare.

På frågan hur man kan värdera varumärken poängterar NBM att Differ inte
jobbar på samma sätt som PricewaterhouseCoopers. Hon påpekar att PWC
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gör finansiella bedömningar av varumärken där slutprodukten är ett
siffervärde. OS tillägger:

”Det görs ju främst för att få ett monetärt värde, antingen preaquisition
inför uppköp eller för att få en avstämning, och det bedrivs ju under de
modeller som han säkert har gått igenom. De bygger ju på Interbrands (läs
modell) dels, och några till finns det väl också. Det finns ju en massa olika
ansatser på det  som ni säkert redan har tittat på och dom känner vi ju till.
Hur de ser ut och hur de fungerar. Fast vi jobbar aldrig med dem. För att
det är inte en del av vårt erbjudande”.

Differ, menar de, inriktar sig mer på strategi och strategisk rådgivning,
något de benämner Brand Management. NBM poängterar:

”Vi gör ju inte varumärkesvärdering”.

OS påpekar att Interbrands modell, trots att den är tydlig, har kritiserats för
att det är svårt att avgöra på vilka grunder de bedömer lämpliga multipler
och diskonteringsräntor. Enligt OS verkar dessa bedömningar vara högst
subjektiva. Han menar att de värderingsparametrar som modellen bygger
på, förmodligen bedöms subjektivt av en expertgrupp. Dessutom, påpekar
han, tillåts utomstående inte att få full insyn i värderingsmetodiken. Detta
är, enligt honom, något som skiljer denna typ av värdering från värdering
av andra tillgångar.

Enligt OS kan det däremot vara intressant för dem att se hur värderingen
har gjorts för att förstå resonemanget runt hur man närmat sig varumärkets
värde. Han fortsätter:

”Sen så sysslar ju vi med att kunna styra upp det. Men det är ju inte alls
vårt primära fokus att prata om brand equity ur ett finansiellt värde. Vi
pratar om varumärket, så klart, ur ett finansiellt värde också, men det är så
otroligt diffust. Återigen, hur gör man en sån värdering? Och framförallt;
den görs inte! Aktiemarknaden gör det inte. De har ingen förståelse för det,
och om man pratar med corp folk (personer inom Corporate Finance) här i
Stockholm, så är det ingen som håller på med det.”

NBM förklarar:
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”Man kan ju mäta hur mycket starkare ett varumärke blir utan att se på
finansiella värden. Man pratar om att följa upp. Bara en sån sak som att
försäljningen ökar är ju, det är en slutprodukt av det man gör. Ökad
lojalitet; ”Nu har vi kunder som säger att de är mycket mer lojala, tidigare
så bytte dom med jämna mellanrum”, eller ”Vi kan ta ut ett mycket högre
pris för vår produkt, eller då volymen, vi säljer mycket mer.” Alltså den
sortens uppföljning.”

Trots att Differ inte genomför någon finansiell varumärkesvärdering sker
alltså utvärderingar av klienternas varumärken och av vad som kan göras
för att öka dess värde för klienten. Detta kan tolkas som en värdering av
varumärket även om det inte sker några försök att översätta värdena i
monetära termer. OS berättar översiktligt hur detta går till:

”Vi gör en nuläges analys där vi tittar på ”var-står- vi- nu- perspektivet”.
Den baseras ganska mycket på intervjuer internt och redan genomförda
mätningar, alltså  markandsundersökningar. Och då kan ju de se ut lite hur
som helst. Men vi har en: Traditionellt sett har vi ju haft en angreppsmetod
som baseras på  Young & Rubicams Brand Asset Valuator, som är
differentiering, relevans, anseende, kännedom. Tre-fyra parametrar, och
där har vi försökt göra kvalitativt en bedömning av det i hela vår
datainsamling. Och gör en idé kring var vi står idag och hur; Vad vi
behöver jobba med.”

När vi ber OS att utveckla resonemanget runt hur detta sker i praktiken
berättar han:

”Vi använder metodiken och parametrarna som en utgångspunkt, men det
är bara en mindre del. Vi börjar gå ifrån det mer och mer. Rent generellt
kan man väl säga; anledningen till att vi inte gör det, eller använder någon
modell specifikt, eller någon form av metod, är väl det att vi i grund och
botten inte har något högre förtroende för någon av modellerna som
sådana. Alltså, marknadsundersökningar är ju bra om man gör det i sin
målgrupp och ställer rätt frågor. För att kunna göra det så måste man göra
en strategi först. Och det är i den fasen som vi är; etablera plattform för
hur man sen skall gå ut och börja mäta sin marknad, och hur vi kommer
fram till de slutsatserna.”

NBM tillägger:



Varumärket - En Ovärderlig Tillgång?                                                                                                 Falk & Theding

57

” Det är ju mycket en problemanalys, där man egentligen kan identifiera;
”Vad finns det för problem kring det här varumärket?” I många fall när ett
företag kommer med sitt varumärke är det det att man upplever ett
problem. Det kan ju vara någonting som; ”Vår försäljning sjunker. Vi vet
inte riktigt vad det beror på:” eller; ”Målgruppen håller på att dö, alla är
över 70.” Eller, ett problem som är ganska vanligt; ”Vi skiljer oss inte så
mycket från våra konkurrenter.” ”Vi frågar våra kunder vad är det som är
bra med oss i förhållande till våra konkurrenter och de säger, ni är väl
ungefär likadana allihopa.” Så, jag menar, det vi arbetar med är ju att
lägga upp varumärkesstrategier och de varumärkesstrategierna skall då
resultera i att man  förbättrar sig själv kommunikativt och man säger ok,
det gäller inte bara att prata om saker utan att också prata om rätt saker.
Det är där mycket av dom här problemen som har varit.”

Det verkar alltså som om de företag som av olika anledningar anlitar
Differ, uppfattar att värdet av deras varumärke sviktar. Två vanliga
anledningar är, enligt NBM, att företagen upplever ett behov av att värdera
vad genomförda marknadsföringsinsatser tillfört företaget, samt hur man
kan använda varumärkestillgången för att skapa mer värde för företaget.
NBM berättar:

”Så man säger: ”Nu har vi slängt en miljard i kommunikationsträsket”,
och vad kan det vara för anledning till det? Man kanske har talat om fel
saker, som folk inte är intresserade av. Kommunikationssidan är ju bara en
av de här outputsen. Sen kan man prata om att det finns en mer
affärsstrategisk-, en mer produktutvecklings- affärsutvecklingsoutput när
man säger; ”Det här kan man ju faktiskt påverka; De sorters produkter
och de affärer som vi faktiskt har”, och sen rent organisatoriskt; hur vi
organiserar oss, ”Hur vi får ut det här ur organisationen?” Framförallt,
sitter man i en tjänsteorganisation så är det ju otroligt viktigt just den
delen.”

Det förefaller alltså som om dessa representanter för Differ ställer sig
tveksamma till nyttan av att värdera varumärken ur ett finansiellt
perspektiv. Vad gäller de vanligaste modellerna för värdering tycker NBM
och OS att det går att ifrågasätta såväl hur de görs, som vilka antaganden de
bygger på.
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NBM och OS ifrågasätter värdet av att endast försöka komma fram till ett
finansiellt värde, utan att se till varför värderingen bör genomföras. NBM
förklarar:

”Allt är ju en fråga om varför man mäter varumärket. Det finns ju alltid en
anledning. Du kanske skall mäta det ur ett skatteperspektiv; då kanske du
vill att det skall vara väldigt lågt, eller om du skall bli uppköpt vill du ha ett
väldigt högt värde. Om du är den som ska köpa vill du ju att det skall vara
ett väldigt lågt värde. I och med att man alltid har någon sorts förutfattade
värderingar så kommer ju det att styra den här värderingen och det är ju
det som har gjort att man faktiskt inte kunnat lägga in det i företagets
räkenskaper.”

Det verkar således som att Differ att värderingen påverkas i stor
utsträckning av  vem som utför denna.

För att förtydliga vilka perspektiv det kan tänkas finnas bakom viljan att
värdera ett varumärke tillägger NBM:

”Det har ju varit lite ansatser i England om det här, men som sagt var;
man kan ju se på varumärkesvärdering ur olika perspektiv. Det ena är att
se det som ett uppföljnings- och styrverktyg. Man skall styra sin verksamhet
utifrån varumärket. Och då ser man att nu vill kunderna betala mer eller
mindre, vad beror det på? Ja, det finns någon sorts svaghet i varumärket;
vad kan vi göra för att åtgärda det här? Och då ser man det ju som någon
sorts styruppföljning. Alltså någon sorts indikation på ”Hur hälsosam är
min verksamhet?” Eller så säger man; ”ok, nu vill jag ha en nuffra!”, för
att man skall ut och shoppa varumärken. Det är lite olika
frågeställningar.”

NBM tillägger:

”…överhuvudtaget, när man använder modeller och när man räknar på
saker, så kan man ju alltid använda dem som resonemangsbas och driva
sitt case utifrån det.”

På frågan vad dessa medarbetare på Differ har för erfarenheter av
diskussioner runt varumärkesresursen vid försäljning eller uppköp av
företag svarar NBM att de ofta är med i diskussioner runt alliansbildande:
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”Vi är då med i beslutet vad beträffar ja eller nej. Kan det här vara
intressant utifrån den varumärkesstrategi som vi har själva? Vad är det för
någon som skulle vara intressant att komplettera upp med? Speciellt ur ett
alliansperspektiv, men det kan även vara ur ett uppköpsperspektiv. Men
när man sen säger hur mycket pengar får den här saken kosta det är upp
till någon annan att sätta den.”

OS tillägger att de aldrig gör några försök att räkna ut ett potentiellt
finansiellt mervärde, men att en annan typ av värdering faktiskt sker;

”Ur ett varumärkesperspektiv och icke ur ett affärsperspektiv som då skulle
kunna innebära en prissättning. Liksom aldrig någon premiefunktion eller
sådär. För det första, för att det är väl ingen varumärkesstrateg som håller
på med just den typen av beräkningar. Det sköts ju från corp. biten
(Corporate Finance avdelningen) och den andra då finansiella
värderingen av det och så länge som varumärkesperspektivet inte finns
med som en komponent i deras värderingsmetoder kommer vi ändå inte få
så mycket att säga till om där. Det är ändå inte någon målsättning att få
komma in där, så som det ser ut idag i alla fall.”

NBM berättar vad de upplever som den viktigaste beslutsfaktorn vid ett
uppköp;

”Det är egentligen den första frågan du måste ställa; passar det ihop?”

Enligt NBM är det därefter viktigt att ställa sig frågan om ett uppköp eller
allians ligger i linje med företagets strategi;

”Så man måste ju fråga sig varför man köper det. Är det för att
tillfredsställa befintlig kundstock eller är det för att utveckla strategin i
någon riktning, eller varför gör man det? Ofta när vi står inför det så är
det ju, i vissa fall är det ju, för att styrka den strategi som man jobbar efter
idag. Hur gör vi? Hur får vi in mer typer av kunder som är inom vår
målgrupp, och hur tillfredsställer vi dem ytterligare med hjälp av uppköp
eller allians?”

Varken OS eller NBM tror att det sker några separata beräkningar av
varumärkestillgångar inför uppköp eller försäljningar. OS berättar:
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”Inte vad vi vet om. Jag har faktiskt pratat med en del vänner som sitter
med i den typen av affärer. Hur de kommer fram till den typen av
premievärden har inte jag fått någon tydlig bild av. Det brukar väl ofta
också vara en överenskommelse mellan köp och sälj hur långt är man
beredd att gå. Hur pass het är köpare på den här specifika affären. Så den
specifika premien bestäms nog så att säga på förhandlingsbordet. Så som
jag har förstått det i vilket fall, med min ringa kunskap inom det området.”

Ändå tror NBM att det är viktig att varumärkesresursen diskuteras i dessa
situationer:

”Jag tror att man alltid måste ha på sig varumärkesglasögonen, att se på
det ur ett varumärkesperspektiv. Eftersom, jag tror ofta att man glömmer
bort att man har en attraktiv kundbas. Jättebra, men när och hur var det
senaste gången de här kunderna faktisk gjorde någonting? Till exempel;
vad har de egentligen för inställning till det här företaget? Egentligen
borde det här ju vara otroligt relevanta frågor att ställa sig när man går
och köper sig ett varumärke.”

På frågan om de tycker att det finns några speciella faktorer som borde vara
intressanta att diskutera i en uppköpssituation svarar NBM:

”Ja, både målgrupp och  kundgrupp. Vad finns det för attityd till det här
varumärket? Är det så att det är en nedåtgående eller uppåtgående trend?
Vad har det för potential? Är det så att vi faktiskt har potential att faktiskt
öka marknaden också? Finns potential att lägga in andra produkter under
det här varumärket? Finns potential att vända sig mot nya
konsumentgrupper? Finns potential att gå ut på en ny geografisk marknad?
Alltså; ställa sig den sortens frågor och jag menar, jag är övertygad att en
del människor gör det när de sitter i de här affärerna. Men kanske inte
alla. Men, det är klart att man tänker på någon sorts potential och sen
givetvis hur passar vi ihop om man nu försöker slå ihop det här till ett enda
varumärke. Om jag sitter med Föreningsbanken och Sparbanken; hur skall
jag då slå ihop de här? Hur kommer de att gå ihop rent
varumärkesmässigt?”

Denna typ av bedömningar är Differ ofta delaktiga i för klienters räkning.
OS preciserar och ger ett exempel:
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”Ja det är vi. Det är vi absolut. Däremot bara för att ta ett exempel på hur
man skulle kunna bedöma. Vi talar om expansion inom ramen för ett
varumärke om man skall titta på potentialen inom det. Säg att man har haft
bara vad namnfrågan har spelat för roll. Om man ser på t.ex. Bokus kontra
Amazon. Ja, hur har Amazon tänkt i sin varumärkesstrategi? Jo,
förmodligen har Amazon tänkt att under Amazon kan vi expandera
erbjudandet in i nya områden och så där, medan om man tar Bokus, då så
har de ganska mycket stängt dörrarna bara genom namnet som man väljer.
Det är liksom en sån där fråga bara. Hur har de tänkt varumärkesmässigt?

En annan aspekt, som OS och NBM anser viktig att bedöma, är den som i
Young & Rubicams Brand Asset Valuator kallas kännedom. De påpekar att
de är medvetna om att kännedom inte är en tillräckligt bedömningsgrund,
men ser ändå viss nytta av att göra en sådan analys av varumärken i en
uppköpssituation. NBM förklarar:

”Man får ju veta hur känt det är. Aeroflot är ju jättekänt, och det skiljer sig
från andra. Det är dock inte associerat med positiva saker. Man måste
fråga sig vad som är relevant för kunden att veta. Skiljer man sig på ett
positivt eller negativt sätt? Tycker man faktiskt om det här varumärket?
Den sortens frågor måste ju komma in när du börjar prata om hur
värderar du det här varumärket. Givetvis är det ju jätteviktigt att veta om
att det finns, men det räcker liksom inte utan man måste bygga på med lite
andra saker där.”

NBM förklarar att kännedomen inte räcker, utan att det krävs att företaget
lyckats skapa en relation mellan kunden och varumärket som bygger på ett
gillande. Dessa relationer mellan kund och varumärke bör alltså även de
analyseras, menar NBM och exemplifierar:

”Många start-ups har ju just fokuserat endast på kännedom och försökt
prångla ut; ”Hej vi finns!” Sen så har man kanske glömt bort det här med
att vi kanske skulle kopplat på något mer. När man ändå var ute och
slängde ut alla sina pengar så vill man ju gärna säga varför man finns, och
kanske skapa någon sorts relation, och inte bara försöka skapa ett
köptillfälle, utan även försöka skapa en längre relation och då en relation
till varumärket så man känner något för det.”

Sammanfattningsvis menar OS och NBM att den viktigaste analysen att
göra inför ett uppköp eller försäljning är huruvida det köpande och det
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köpta bolagets varumärken står för överensstämmande värderingar och
värden.

4.2 Företagens syn på värdering av varumärken

I detta kapitel kommer vi att söka svar på frågan hur representanterna för
de företag vi studerat praktiskt ser på varumärkesresursen vid uppköp och
försäljning. Detta görs genom att vi analyserar det empiriska materialet
utifrån teorigrunden i referensramen och den information vi samlat in under
intervjuerna med varumärkeskonsulterna. Först redogör vi för de två
affärerna och därefter analyserar och redogör vi för såväl intervjuerna som
materialet rörande tvisten mellan Hufvudstaden och minoritetsaktieägarna i
NK Cityfastigheter.

4.2.1 Beskrivning av företagen och affärerna

Cloetta:

1862 grundades Cloetta i Köpenhamn av de tre schweiziska bröderna
Cloetta. Från att ha varit en liten tillverkare i slutet 1800-talet har Cloetta
idag utvecklats till Nordens största aktör inom choklad- och
sockerkonfektyr.

1998 genomfördes köpet av Candelia. Cloetta hade vid denna tidpunkt två
affärsområden; Cloetta Konfektyr respektive Cloetta Handel. Under 1997
omsatte Cloetta 2,4 miljarder kronor57. Vid tidpunkten för köpet hade
Cloetta cirka 100 varumärken58 varav produkter som Kexchoklad, Center,
Plopp, Tarragona och Sportlunch prioriterades internt. Den 1 januari 2000
bildades Cloetta Fazer genom ett samgående mellan svenska Cloetta och
finska Fazer Konfektyr, som tidigare ingick i Fazerkoncernen59.

Candelia:

Candelia bildades i juni 1993 genom en sammanslagning mellan Svea
Choklad då ägt av ICA, och Nordchoklad, som ägdes av KF60. 1998 köpte
Cloetta Candelia från Spira Intressenter61.

                                                          
57 Pressmeddelande från Cloetta 5/6 1998.
58 Veckans Affärer nr 20, 11/6 1998.
59 www. Cloettafazer.se 18/12 2000.
60 Erbjudande till ägarna i Vide Invest AB 1994.
61 Pressmeddelande från Spira  3/12 1997.
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I slutet av 1997 tillverkade, marknadsförde och sålde Candelia choklad-
och sockerkonfektyr. I Sverige var marknadsandelen 17,5%, men hela
Norden betraktades som hemmamarknad, av vilken Candelia hade 6%. De
viktigaste varumärkena i Candelia var Candelia, Polly, Bridge och
Present62. 1997 var omsättningen 816 MSEK och vid årsskiftet 1997/1998
hade företaget 478 anställda63.Vid tidpunkten för försäljningen hade
Candelia cirka 700 varumärken64

Beskrivning av affären utifrån sekundärdata:

1997 aviserade Candelias huvudägare, Spira Intressenter, att man efter att
ha utvärderat bolagets framtida struktur beslutat att avyttra verksamheter,
varav Candelia var en av dessa65. Därmed inleddes försäljningsprocessen
och bolaget avsågs att presenteras för potentiella köpare.

Under våren 1998 deltog Cloetta i budgivningen eftersom man menade att
ett köp av konkurrenten Candelia skulle kunna vara mycket intressant.
Några av de anledningar som uttrycktes i detta skede var att affären
förväntades ge synergieffekter66.

I maj 1998 såldes Candelia till Cloetta och köpeskillingen sattes till 336
MSEK plus en eventuell tilläggsköpeskilling67. I samband med detta
uttalade Cloetta vilka huvudsakliga förväntningar man hade på köpet.
Förutom att Cloetta skulle uppnå en position som marknadsledare på den
svenska marknaden, menade Cloetta även att sammanslagningen med
Candelia skulle leda till samordningsvinster och resultatförbättringar68.

Redan 1994 deklarerade Cloettas ledning att företaget hade för avsikt att
satsa på tillväxt genom bland annat förvärv av andra bolag. Detta var ett led
i att stärka positionen på den Nordiska marknaden för att bemöta en
hårdnande konkurrens. Köpet av Candelia sades vara ett viktigt steg i rätt
riktning69. Genom detta förvärv uppnådde Cloetta en större volym och
äganderätten till Candelias varumärken Polly, Bridgeblandning och Present

                                                          
62 Ibid..
63 Pressmeddelande från Cloetta 5/6 1998.
64 Veckans Affärer nr 20, 11/6 1998.
65 Pressmeddelande från Spira 3/12 1997.
66 Årsredovisning Cloetta 1997.
67 Delårsrapport Cloetta januari-juni 1998.
68 Pressmeddelande från Cloetta 5/6 1998.
69 Ibid.
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vilka sades vara några av de ledande varumärkena på marknaden. Detta
sågs som ett strategiskt tillskott i varumärkesportföljen70.

Spira meddelade i sin bokslutskommuniké 1998 att avyttringarna av bolag,
däribland Candelia, åstadkommit en renodling och koncentration av
koncernens verksamhet71.

Cloetta meddelade i sin bokslutskommuniké 1998 att köpet av Candelia
genomförts och att samtliga funktioner inom marknadsföring, försäljning,
lager, inköp och administration redan integrerats vid utgången av samma
år. Paraplyvarumärke för samtliga produkter i sortimentet skulle i
fortsättningen gå under namnet Cloetta, och namnet Candelia var avsett att
försvinna under första delen av 1999.

För att få en bild av denna affär har vi valt att genomföra intervjuer med en
representant för köp- respektive säljsidan, Curt Petri, ekonomidirektör hos
Cloetta samt Håkan Cöster dåvarande VD för Candelia. Dessa intervjuer
speglar två  industriella aktörers perspektiv vilket alltså kan skilja sig från
om vi valt att undersöka två finansiella aktörers perspektiv.

Hufvudstaden:

Fastighetsbolaget Hufvudstaden bildades 1915, av bland andra Ivar Kruger,
och kom i och med Kruger-krashen att övergå i dåvarande Skandinaviska
Bankens ägo. 1938 börsintroduceras Hufvudstaden och utvecklas därefter
till ett internationellt fastighetsföretag. Under nittiotalet såldes de utländska
verksamheterna av och verksamheten fokuseras återigen på Sverige. Under
sommaren 1998 genomfördes uppköpet av NK Fastigheter och bolaget
bytte namn till Hufvudstaden AB72.

Hufvudstadens affärsidé är att ”genom ett långsiktigt och aktivt ägande
erbjuda kunderna kommersiella lokaler i Stockholm och Göteborg av hög
kvalitet och med god service”73.

NK Cityfastigheter:

                                                          
70 Ibid.
71 Bokslutskommuniké från Spira 1998.
72 Årsredovisning Hufvudstaden 1998.
73 Prospekt till aktieägarna i NK Cityfastigheter 4/6 1998.
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1902 grundades Nordiska Kompaniet genom sammanslagningen av två av
Stockholms största detaljhandelsföretag, K M Lundberg och Joseph Leja.
Inte förrän 1915 invigdes NK Stockholm. Under åren fram till 1990 drev
NK verksamheter, bland annat en modekedja, på flera platser i Sverige.
Varuhus öppnades i Malmö, Farsta och Täby. 1990 invigdes NK Göteborg
och styrelsen fattade beslut om att NK Malmö, samt NK Mode-kedjan
skulle avvecklas. 1993 övertog NCC ägandet av NK, vilket därmed
avregistreras från börsen. 1997 förvärvade NK (genom dotterbolag och
aktieförvärv) de fyra gallerierna S:t Per i Uppsala, Domino i Norrköping,
Forum i Sundsvall och Punkt i Västerås från NCC och namnändrade
bolaget till NK Cityfastigheter AB. Bolaget börsnoterades i mars samma år.
Hufvudstaden förvärvade 1998 NK Cityfastigheter AB. Det är denna affär
som vi i denna uppsats kommer att studera.

NK:s affärsidé är att vara ”ett fastighetsbolag, med en specialiserad
driftsform, som äger, utvecklar och hyr ut butiks- och kontorslokaler i
fastigheter med bästa cityläge i större svenska städer till företagare med
starka varumärken och konkurrensmässig verksamhet”74.

Beskrivning av affären utifrån sekundärdata:

I oktober 1996 meddelar Hufvudstaden att man som ett led i en påbörjad
omstrukturering beslutat att sälja av koncernens fastighetsbestånd i
utlandet. Målsättningen är att följa en ny strategi att endast fokusera på den
svenska marknaden75. Renodlingen fortsatte även under 1997 då man
genomförde avyttringarna av de utländska verksamheterna, och även sålde
av bostads- och industrifastigheter. Fokuseringen ökade på kommersiella
fastigheter i Stockholm och Göteborg76.

30 mars 1998 meddelar Hufvudstaden och NK i ett gemensamt
pressmeddelande att ett samgående planerats. Styrelsen för NK ställer sig
positiv till erbjudandet och rekommenderar aktieägarna i NK att acceptera
Hufvudstadens erbjudande77. Den 7 maj offentliggörs prospektet avseende
Hufvudstadens erbjudande till aktieägarna i NK Cityfastigheter.

Den 3 juni 1998 meddelar Hufvudstaden att man har för avsikt att
genomföra budet på NK och aviserar samtidigt att de kommer att påkalla
                                                          
74 Ibid.
75 Pressmeddelande från Hufvudstaden 25/10 1996.
76 Bokslutskommuniké från Hufvudstaden 1997.
77 Pressmeddelande från Hufvudstaden och NK 30/3 1998.
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tvångsinlösen enligt 14 kap 31§ aktiebolagslagen på av återstående aktier i
NK Cityfastigheter (vilket motsvarande 1,7% av kapital och röster)78. Den
11 augusti 1998 avnoteras NK Cityfastigheter från börsen.

Då inte alla aktieägare i samband med denna tvångsinlösen hade anmält
skiljeman utsåg tingsrätten en sådan åt dem för att representera deras
intressen. Den gode mannen bestred Hufvudstadens bud till aktieägarna
och hävdade att informationen som gavs inför uppköpet inte gav en
tillräckligt klar bild för att aktieägarna skulle kunna ta ställning till om
köpeskillingen var rimlig eller ej.

De punkter som den gode mannen tog upp som bristfälliga var att
prospektet innehöll på väsentliga punkter inaktuella eller obefintliga
uppgifter. Det hävdads även att moderbolaget hade ett informationsövertag
som dominerande aktör i Stockholms City. Den gode mannen påpekar även
att vid en värdering av företaget bör inte endast fastighetens värde beaktas
utan även varumärkets värde bör beräknas vilket inte över huvud taget
diskuteras i prospektet. Han hävdar även att budet inte motsvarar
målbolagets värde, den indikativa värdering som gjorts av företagets
substansvärde och efter kurssubstansvärdering om 108 procent skulle
motsvara en aktiekurs om 105 SEK mot de 75,6 SEK erbjudna av
Hufvudstaden. I jämförelse med den affär som tidigare genomförts med
Gallerian som ligger i samma område som NK tycks budet vara klart lågt
med tanke på de extra försäljningsintäkter som varumärket genererar.79

Den gode mannen hävdar att för att kunna acceptera en noterad kurs, eller
vad som bjudits vid offentligt erbjudande, krävs att marknaden var
informerad om aktiens värde. Informationen får ej vara ofullständig eller
vilseledande. Enligt vad den gode mannen kommit fram till genom
anlitande av sakkunnig på varumärkes området framgår att informationen
varit ofullständig. Som exempel tas främst avsaknaden av rimlig värdering
av varumärkestillgången upp.

Gode mannen har för att komma fram till ett värde på varumärket anlitat
extern sakkunnig som utrett varumärkets värde Anders Thomasson.

Tvisten avgjordes till Hufvudstadens fördel och ledde alltså till att det
ursprungliga budet blev gällande.

                                                          
78 Pressmeddelade från Hufvudstaden 3/6 1998.
79 Brev till skiljemännen 1999-02-10, Aktiejuridik Aktiebolaget Lars Milberg.
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För att få inblick i denna affär har vi valt att studera materialet runt tvisten
då Hufvudstaden erbjöd NK:s minoritetsägare ett, enligt dessa, för lågt pris
för tvångsinlösta aktier.

4.2.2 Hur resonerar de olika parterna runt varumärket som en
tillgång?

Curt Petri på Cloetta Fazer:

Curt Petri menar att, trots att varumärkestillgången inte syns i
balansräkningen, är det den viktigaste tillgången för företaget. Självklart är
det värdefullt att företaget även har kontroll över produktionen, påpekar
han, men mest för att man vill ha fullständig kontroll över alla moment i
produktionskedjan. Detta menar han är en förutsättning för att också kunna
ha full kontroll över varumärket:

”Varumärket i sig är ju inte värt så mycket om du inte kan stoppa i något
som håller en viss kvalitet, att det smakar likadant varje gång som en
konsument öppnar förpackningen. Att man har en förpackningsdesign som
är up to date och som är även funktionell. Och allt det där styr du ju inte
om du inte har tillgång till produktionen. Så i den meningen är ju
produktionen lika viktig men inte i fråga om maskiner egentligen.”

Vi tolkar detta uttalande om varumärket som att produktionsresurserna
upplevs som mycket viktiga för att kontrollera värdedrivande faktorer som
upplevd kvalitet och de fysiska attribut som produkten associeras med.

Trots att man anser att varumärkestillgången är den viktigaste tillgången,
och att den således alltså torde ha ett reellt finansiellt värde för företaget.

På frågan huruvida det görs några värderingar av varumärken på Cloetta,
svarar Petri:

”Ja, i och med att man säger att varumärken är vår största tillgång så har
man ju sagt att en immateriell tillgång är mer värd en materiell tillgång.
Men vi sätter ju inget värde. Vi sitter ju inte och räknar på vad det kan
vara värt, de här immateriella tillgångarna vi har. Sen finns ju en del i
böckerna också, man förvärvar så får man goodwill och så.”
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Det verkar dock som att man har ett annat sätt att beräkna denna
immateriella tillgångs värde för företaget. Detta benämns
intjäningsförmåga och resultatpotential:

”Och egentligen är ju inte det någon skillnad mot varumärkesvärdering.
Alltså, man kan ju lura sig själv att ”ett varumärke går det att betala
massor för”, för att det är välkänt, men i grunden så handlar det ju inte om
någonting annat; att det finns en intjäningskapacitet i varumärket, annars
är det ju inget att betala för. Så man kan ju snubbla lite på logiken där, och
tro att varumärket är välkänt och då köper jag det för 100miljoner, men
finns det ingen inbyggd intjäningsförmåga i det så är det i alla fall inget att
ha. Om det inte går att ta ut ett vettigt pris eller finns
produktionsförutsättningar för att skapa lönsamhet är det i alla fall inget
värt. Så egentligen är det ju samma sak.”

Dessa begrepp verkar bygga på ett traditionellt diskonteringsresonemang
som beskrivits i referensramen.

Samtidigt håller han det för troligt att branschens och produkternas karaktär
kan ha betydelse för hur och vad man räknar på hos ett varumärke:

”Den här branschen handlar ju om upplevelser, i alla fall inom konfektyr.
Då blir det mjuka värden. Jag kan tänka mig att varumärken på kylskåp,
där sitter man nog mer - skulle jag kunna tänka mig - och räknar på faktisk
omsättning, igenkänning i studier som görs…”

Det verkar alltså som att Petri är av uppfattningen att den bransch som
Cloetta verkar inom utgörs av varumärken som det är svårare att sätta värde
på än i andra branscher. ”Mjuka värden” tolkar vi som det som benämns
”associationer” i Aakers modell.

Petri tror vidare att varumärken kommer att få en allt större betydelse i
dagligvaruhandeln eftersom såväl butikerna som leverantörerna gynnas av
att ha ett lägre antal olika produktvarumärken. Föredelarna för
producenterna uppkommer eftersom produktionen av färre varumärken ger
såväl stordriftsfördelar, som förenklad produktion. För butikerna innebär
färre varumärken att det blir färre, men mer välkända varumärken i
hyllorna vilka omsätts snabbare.
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”De vill jämtemot oss som leverantörer minska sortimentet; samordna
sortiment, ha färre men större produkter i hyllan som snurrar fortare och
genererar mer pengar. Och det där innebär ju om man är liten så kan man
inte matcha upp den utvecklingen. Då får du en produkt kvar och den kan
du inte leva på. Så då måste du bli så stor att du har stora varumärken som
handeln vill ha kvar. Då skall ju det helst kanske vara tio stycken eller
femton. Och kan vi då gå ihop med företag som har varumärken så kan vi
ju skaffa oss varumärken som blir kvar till sist i hyllan och som vi kan leva
på.”

Även om det är svårt att värdera varumärken som sådana, tror Petri att det
går att sätta ett värde på den relation som ett varumärke har med
detaljhandeln. Han berättar:

”För i takt med att kunderna blir större ökar ju deras makt över vilket
sortiment som skall finnas. För att vi skall kunna sälja en produkt som vi
egentigen säljer på butik så måste den vara listad i den centrala
inköpsorganisationen, annars kan inte butiken beställa från grossist, den
finns inte med. Och det gör ju att man centralt sitter och bestämmer
sortimentet och då tittar man ju naturligtvis på varumärken vilka produkter
kan jag inte vara utan, vilka produkter förväntar sig folk att hitta i min
butik? Då väljer man ju inte bort Kexchoklad och inte Daim heller, om jag
skall tala om en konkurrent, och inte Dumle heller. Men man väljer ju
naturligtvis bort geléhallon eftersom det finns ju trehundra leverantörer
som skickar in precis samma produkt. Sådana här generiska produkter kan
man rensa oerhört mycket i. Varför skall det hänga, som det gör idag, fem
olika typer av geléhallon från olika leverantörer i samma butik? Det tycker
ju inte några kunder är kul, utan tar bara upp yta och varje produkt
snurrar ett vist antal varv.”

Alltså är det främst makroekonomiska variabler i Cloettas omvärld som
tvingar dem att expandera. Vi tolkar det som att Petri ser relationerna med
distributionsledet som en starkt bidragande faktor till varumärkets värde.

Trots att Petri tror att vissa bedömningar görs utifrån ett mått av intuition
säger han samtidigt att erfarenheten säger att ju bättre och mer noggrant
förberedd man är, desto bättre affär kan man göra.

”Man skall försöka undvika att göra affärer på intuition för det blir ju
sällan bra. Men hur gör man bra affärer då? Hur kan man vara bra
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förberedd? Det är ju egentligen ju inte konstigare än någonting annat. Kan
man branschen och har jobbat i den så har man väl lättare att förstå om
det är bra eller dåligt.”

Vår tolkning av detta uttalande är att andra variabler spelar in vid värdering
av ett varumärkes värde, än endast enkelt mätbara faktorer. Det tycks oss
som om Petri är av uppfattningen att man bör eftersträva en så bred
beslutsgrund som möjligt.

Håkan Cöster på Candelia:

Enligt Cöster hade man inom Candelia påbörjat arbetet med att ta fram
varumärkesstrategin:

”Det var ju mitt uppdrag, jag anställdes drygt två år efter fusionen då
mellan Nordchoklad och Sveachoklad. Den var sommaren 1993 och sen
gick ju det mesta snett under de första två åren. Sen kom ju jag in då första
november 1995 och då jobbade jag, ihop med två projektkillar från Spira,
fram en affärsplan där det egentligen fanns två vägval som presenterades
för styrelsen i december ’95. Den ena var varumärkesvägen och den andra
var private label och lågprisstrategi och då valdes det ju sen den här. Det
var ju därför de hade rekryterat mig, min bakgrund var ju att jag hade
varit marknadsdirektör inom Maraboukoncernen under många år.”

Enligt Cöster valde man alltså strategin att satsa på varumärken och att
marknadsföra det sedan två år tillbaka fastslagna namnet Candelia. Detta
tolkar vi som att även Candelia uppfattade varumärken som en allt
viktigare tillgång för företaget eftersom man valde att satsa på
varumärkesstrategin. Beträffande Candelias varumärke säger Cöster;

”…men det fanns ju ingen själ  så att säga kring det, utan det var ju bara
ett namn som var mindre känt än de två starkaste varumärkena Polly och
Bridgeblandning. Och det var ju då vi skapade det här med planeten
Candelia och Patrick Polly och det här i och med att vi hade väldigt
begränsade resurser jämfört med de andra spelarna. ”

Detta uttalande tycker vi pekar på flera saker. För att styrka varumärket har
man försökt att bygga in värden i detta för att skapa det som Cöster
benämner själ. Vår tolkning är att man inom Candelia strävat efter att
bygga upp vad Kapferer i sin modell benämner ”identitet”.
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Cöster menar att det i princip endast fanns två starka varumärken att tala
om i Candelia innan han kom in:

”Tittar du på den volym som vi hade då, om jag minns rätt så var väl 25-30
procent av den totala volymen Polly och Bridge. Resten var ju egentligen
bulkvaror, kan man väl säga. Det var ju lösgodis och geléhallon osv. Och
Nordchoklad och Sveachoklad hade ju fungerat som en internleverantör till
ICA - handlarna och KF - butikerna. Man så att säga beställde på något
sätt och säljarna var ju då ordermottagare, och man var ju inte säljare.
Man behövde ju då inte sälja på samma sätt. Det här var en stor utmaning,
och problem, för oss då. När sen kraven att man skulle handla från sin
egen industri försvann tappade vi volym kraftigare än vad vi byggde upp
på de nya kanalerna, på Dagab och på servicehandeln.”

Ur detta uttalande uttolkar vi två saker: dels att varumärkets styrka bygger
på att man har starka relationer med distributionsnätet, dels hur utsatt en
produkt utan ett varumärke är när konkurrensen ökar. Vilket stämmer med
teorin.

Hufvudstaden:

Klas-Göran Larsson, chef för butiksuthyrningen inom Hufvudstaden verkar
vara av den generella uppfattningen att varumärken utgör viktiga  tillgångar
för företag. Han uttalar sig angående huruvida konceptet NK går att kopiera
i Dagens Industri:

”Det bygger på varumärket. Vi hade NK-loggan. Att bygga ett nytt
varumärke kostar miljarder.”80

Ur detta uttalande utläser vi att varumärkesresursen uppfattas vara av stort
värde för företaget och därmed också ha ett högt finansiellt värde. Vår
tolkning är att  han  likställer varumärkesvärde med vad det skulle kosta att
bygga upp ett likvärdigt varumärke. Detta motsvarar alltså ett
alternativkostnadsresonemang81. Tolkningen att varumärket tillskrivs ett
reellt värde för företaget styrks av att det i det prospekt, som Hufvudstaden
offentliggjorde innan affären, anges:

                                                          
80 Dagens Industri 19990331 Urban Hallén.
81 Kapferer (1994).
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”Koncernens varumärken, däribland NK, är en strategisk tillgång för det
framtida utvecklingsarbetet82.”

Det skrivs även i Hufvudstadens årsredovisning 1998:

”Varumärket NK har idag en mycket stark ställning bland såväl svenska
som internationella konsumenter”83

Vi tolkar detta som att Hufvudstaden betraktar varumärkets värde som
högre om det har en stark ställning även internationellt jämfört med om det
endast hade funnits i Sverige. Detta överensstämmer också väl med
teorierna84.

I Hufvudstadens årsredovisning 1998 anges följande beträffande
varumärket:

”Genom att balansera och ytnyttja kraften från såväl NK:s varumärke som
hyresgästernas varumärken och butikskoncept skapas synergieffekter i
marknadsföringen som ökar fastigheternas attraktionskraft.”

Detta tolkar vi som att man tror att man genom att utnyttja de associationer
och den image som NK har även kan förstärka, eller skapa, samma
associationer eller image runt de andra varumärkena. Denna samverkan tror
man alltså bidrar till ett värde som är högre än om varumärkena hade stått
för sig själva, utan anknytning.

Minoritetsaktieägarna:

Vi uppfattar att minoritetsaktieägarna i NK anser att varumärket utgör en
värdefull tillgång i företaget eftersom de menar att även denna tillgång
borde värderas och tas med i beräkningen inför försäljningen.

Konsulten Anders Thomasson,  som anlitades genom småaktieägarnas gode
man utrycker i följande citat vad detta värde består i:

”NK-varumärkets ”mervärde” består i att man kan ha sex plan med
förstklassiga butiksytor i stället för ett möjligen två plan.”

                                                          
82 Prospekt avseende Hufvudstadens erbjudande till aktieägarna i NK Cityfastigheter.
83 Hufvudstaden Årsredovisning 1998 sid. 39.
84 Stobart (1994 ).
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Vår tolkning är att Thomasson menar att varumärket NK har en så starkt
dragningskraft att den möjliggör mervinster som annars inte skulle kunna
uppnås.

Vår uppfattning är att samtliga parter anser att varumärkestillgången är en
mycket värdefull tillgång. Det varierar dock från situation till situation vad
de för fram för argument för att hävda detta värde.

4.2.3 Hur resonerar man runt varumärkestillgången vid en konkret
affär?

Curt Petri på Cloetta Fazer:

Petri tror att det mest avgörande vid ett uppköp är hur de båda företagen
kommer att passa ihop:

”Det är ju förutsättningen för att man vill göra en affär, att man passar
ihop, liksom imagemässigt, produktmässigt. Att man inte har för många
krockar naturligtvis på samma typ av produkt. Imagemässigt tror jag är ett
bra ord. Att man passar ihop imagemässigt för då handlar det ju om
varumärken, både paraplyvarumärken, som vi säger, som Cloetta och
Fazer och produktvarumärken.”

Alltså tillskriver Petri varumärket en roll som beslutsfaktor. Vi uppfattar
det även som att Petri bedömer det som mycket viktigt att företagen passar
ihop imagemässigt. Enligt resonemanget runt ett företags image och
identitet blir ett varumärke mer värdefullt ju bättre dessa två aspekter
överensstämmer med varandra. Vi tolkar därför Petris resonemang som att
det ligger i linje med resonemanget om identitetens och imagens betydelse
för varumärkets värde. Att identiteterna, eller imagen som Petri talade om,
stämmer överens blir därför mycket viktigt när ett varumärke köps och
säljs. Identiteterna bör samverka på ett sådant sätt att imagen inte skadas,
utan förstärks. Samtidigt poängterar han att ett intressant varumärke i sig
inte är ett tillräckligt beslutsskäl:

”Men sen kan man ju säga att det måste finnas några ekonomiska
drivkrafter för att göra en affär också. Man kan inte bara göra en affär på
känsla liksom, att det känns bra ”det här är vackert”. Här finns det
inbyggda dolda värden i varumärket, det gör man ingen affär på tror jag,
utan det måste också finnas en ekonomisk drivkraft som, det här skall man
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väl egentligen tala med ägarna om, gör att dom inte kan undgå att göra
affär.  Och då handlar det ju om synergier, vad man kan räkna hem vad
man kan få för utväxling rent ekonomiskt. Då blir man ju lite kortsiktig
igen. Slå ihop administration, logistik och inköp och försäljning och
produktion och skapa synergier. Utan den drivkraften så tror jag inte
heller att det blir någon affär i vår bransch.”

Vår tolkning är att Petri här betraktar varumärket skilt från ekonomiska
drivkrafter. Eftersom Petri trots allt tillskriver varumärket ett stort värde
tror vi att han i ovanstående citat  menar att en konkret affär sällan baseras
på enbart varumärkesmotiv, utan att den även måste erbjuda kalkylerbara
föredelar.

Petri fortsätter dock resonemanget om varumärkets värde vid uppköp. Han
säger:

”Candelia köpte vi för några år sedan och Fazer gick vi ihop med. Då
handlar det ju mycket om den position som man har på marknaden totalt
sett . Då handlar det ju naturligtvis om kännedomen om Cloettavarumärket
respektive Fazervarumärket, i det här fallet. Det handlar om
produktvarumärken förstås; hur stora de är; igenkänning på dem, hur
många marknader de säljs på. Cloetta Fazer har ju ambitionen att bli
nordiskt. Då är det ju viktigt att man har varumärken som säljs på alla
nordiska länder. Och har man det, så värderar man upp det ännu mer
jämfört med om du har ett stort varumärke som bara säljs på en marknad.
Och vi har ju exempel på både och. Men det är ju mycket subjektiva
värderingar som man gör.”

Vår analys av Petris uttalande är att han tillskriver varumärket desto större
värde vid uppköp desto större geografisk spridning och desto bättre
position på marknaden det har. Dessa aspekter motsvarar enligt vår mening
de ”ekonomiska drivkrafter” som Petri talade om i tidigare citat. Även i
teoriramen omnämns dessa som värdedrivande faktorer i varumärken.

I Candeliafallet skedde värderingar i större utsträckning eftersom detta
gällde ett reglerätt uppköp.

”Problemet med Candelia är att de inte har några varumärken, sa vi som
köpare. I och för sig tycker väl vi att de hade två, Polly och Bridge. Och då
la vi ner mycket krut på att värdera de två varumärkena. Resten är ju lite
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bulk; smågodis och den typen av produkter som de tjänar pengar på, men
som inte har långsiktig överlevnad eftersom det  inte finns kännedom, och
då kan den ju lätt bytas ut mot en annan. Polly kan du inte byta ut mot
något annat, för det finns bara en Polly. Det finns det ju en större risk i de
här generiska produkterna. ”

Det vi tycker är intressant i detta uttalande är att Petri som köpare hävdade
i förhandlingssituationen att Candelia inte hade några varumärken. Trots
detta gjordes beräkningar på produktvarumärkena Polly och
Bridgeblandning, varför de måste ha betraktats som mer värdefulla
tillgångar än de produkter som inte hade kända varumärken. Vi uppfattar
det dock som om Cloetta, som köpare, inte direkt medgav att detta i
förhandlingen.

Enligt Petri skedde värdering av de två varumärkena huvudsakligen utifrån
två parametrar; igenkänning och intjäningskapacitet:

”Vad finns det för grundförutsättningar i kalkylen för att tjäna pengar på
det här? Det kostar ju att ha ett varumärke å ena sidan. Du skall supporta
mycket marknadsföring. Å andra sidan skall du ju kunna ta mycket mer
betalt för ett varumärke, eftersom det har inbyggda värden som gör att du
kan ta mer betalt. Men då är du ju inne på de här mjuka frågorna. Du kan
ju inte hävda ett högre pris på grund av kvalitet egentligen.”

Trots att Petri tror att vissa bedömningar görs utifrån ett mått av intuition
säger han samtidigt att erfarenheten säger att ju bättre och mer noggrant
förberedd man är, desto bättre affär kan man göra.

Vi tror att detta är ett gott skäl att försöka beräkna varumärkesresursen trots
att man inte har för avsikt att använda denna beräkning som ett ”reellt”
mått på en erkänd tillgång i förhandlingssituationen. Det är snarare för att
ha en uppfattning om vilka värden man förhandlar om.

Håkan Cöster på Candelia:

Håkan Cöster berättar hur man framhävde företagets tillgångar från
ledningens sida i ett memorandum till ägarna;

”Det vi tog fram från managements sida, det var ju det som skulle in i det
här memorandumet. Det var ju då allt ifrån hard facts från respektive
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funktion då det gäller produktionsdata, inköpsdata, marknadsandelar. Hur
ser marknaden ut?, trender?, segment som vi var starka respektive svaga
på?, lönsamhetsutveckling per produktgrupp? osv.”

I rollen som säljare hade Cöster motivet att framhäva bolagets samtliga
tillgångar. Han använde sig då främst av parametrar som gick att mäta och
bevisa i siffror. Cöster påpekar även att man försökte föra fram vad de
immateriella tillgångarna var värda, men att han upplevde det som mycket
svårare att beskriva dessa värden i memorandumet eftersom dessa värden
inte kunde prissättas och alltså blev mer svårmotiverade. Man försökte
även att specifikt föra fram varumärkestillgångarna.

Hufvudstaden:

I Hufvudstadens årsredovisning 1998 anges följande beträffande vilka
fördelar som kunde dras från varumärket NK.

”Varumärket och NK Cityfastigheters kunnande inom detaljhandel i
kombination med Hufvudstadens koncentration till kontors och butiks
fastigheter av hög kvalitet skapar intressanta utvecklingsmöjligheter. Ett
starkt varumärke ger Hufvudstaden nya möjligheter att förbättra
kundernas affärsmöjligheter. NK har under en lång tid byggt upp sitt
varumärke som har dragningskraft på konsumenter, något som butikerna
inom NK varuhuset drar nytta av. Hufvudstaden kommer att fortsätta
utveckla varumärket NK.”

Det vi uppfattar vara intressant i detta uttalande är att Hufvudstaden verkar
se stort värde i varumärket NK, men att man i anbudet till aktieägarna inte
erbjuder någon ersättning för detta värde. Detta tolkar vi som en naturlig
konsekvens av att de som köpare vill hålla ner priset.

Minoritetsaktieägare:

Den gode mannen hävdar, genom att hänvisa till konsulten som utförde
beräkningarna, att varumärket borde utgöra en väsentlig del av erbjudandet
och att ett utelämnande utgör en allvarlig undervärdering.

Thomasson skriver i sitt yttrande;
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”NK är ett fastighetsbolag, med det specifika förhållandet att en stor del av
dess värde utgörs av varumärket NK.”85

Thomasson ser det även som märkligt att prospektet vid affären enligt
honom omöjliggör värdering av varumärket.

”Hur kan man bedöma värdet av NK:s varumärke utan kunskap om vilka
kostnader som krävs för att upprätthålla varumärket. Också det en
omöjlighet.”

Detta överensstämmer väl med säljarens motiv att belysa bolagets samtliga
tillgångar, såväl materiella som immateriella.

Generellt verkar det som om varumärkesargumentet används när det
gynnar syftet vilket inte är speciellt förvånande. Det som är intressant
däremot är dock att trots att inte alla parter erkänner denna tillgångs värde i
förhandlingen, verkar de ändå ha uppfattningen att varumärket har ett reellt
värde, om än svårfångat. Vår analys är att detta beror på att det inte finns
någon generellt accepterad standard för hur denna värdering bör göras.

4.2.4 Räknar man på denna tillgång, i sådana fall på vad och hur?

Curt Petri på Cloetta Fazer:

Petri säger generellt om varumärkesvärdering:

”Men det är ju mycket subjektiva värderingar som man gör. Det finns ju
inte någon mall som man följer sådär att; ”de här varumärkena är
nordiska då sätter jag faktor tre på dem” och ”det här är Sverige och då
blir det faktor ett.” Det är ju inte så man gör. Man går ju inte så
matematiskt till väga utan det blir ju mycket subjektiva omdömen också.
Vilken, alltså vilken association får man till ett varumärke.”

Vår analys av detta är att det är så många olika faktorer, vilka ej går att
mäta exakt, som tillsammans utgör varumärkets värde att det inte går att
undvika subjektiva bedömningar för att få en rättvis bedömning. Petri
avfärdar även till viss del metoden att värdera ett varumärke utifrån endast
huruvida det är i  ”världsklass”, eftersom det är en otillräcklig förklaring.

                                                          
85 Yttrande 2 avseende inlösen av aktier i NK Cityfastigheter januari 2000.
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På frågan om på vilka grunder man kan göra dessa subjektiv bedömningar
svarar Petri;

”Erfarenhet sen hundra år tillbaka. Inbyggt på något sätt i märgen
snararen än att man sitter och räknar.”

Detta tolkar vi som att det i större utsträckning är intuition baserad på lång
erfarenhet som ligger till grund för beräkningar av varumärkets värde,
snarare än att man använder modeller som har ambitionen att täcka in
samtliga variabler.

Petri har under sin tid hos Cloetta fått erfarenhet av såväl försäljning som
köp av bolag och varumärken. Han berättar om hur man resonerade och
räknade som säljare av varumärket Tulo. Eftersom Cloetta redan fattat
beslutet att lägga ner varumärket ansåg man att alla bud var bra så länge de
gav en intäkt.

”Då räknade vi på omsättning, på täckningsbidrag naturligtvis, på
kännedom och, som säljare, försökte vi naturligtvis visa alla fördelar det
här varumärket hade. Deras alternativ var att gå in med ett nytt varumärke
och satsa media på att få kännedom på det, och det ska du. Du måste ju
säkert lägga ner 50 miljoner på ett nytt varumärke för att över huvudtaget
folk skall veta vad det är. Och sen skall du hålla på med det här varje år
sen.”

Petri berättar om en annan situation, samgåendet mellan Cloetta och Fazer,
där avsikten var att två likvärdiga delar skulle slås samman till en enhet.
Man bröt ut den del inom Fazerkoncernen, Fazer konfektyr, som passade
Cloetta strukturmässigt. På detta sätt skapades alltså en apportegendom
som kunde sägas var lika mycket värd som Cloetta. Petri kommenterar:

”Så där var det ju mycket en relativvärdering, det var ju inte mycket så
beloppet som var intressant, utan det var ju bara intressant att det vägde
lika.”

Enligt Petri fanns det inget intresse av att försöka blåsa upp de respektive
varumärkenas värde i Fazeraffären eftersom det var relationen som var det
viktiga:
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”Då kan man lika gärna gå på en traditionell cash flow värdering.
Nämligen att titta på vad har bolagen tjänat, vad finns det för
täckningsgrad i systemet och vad har man för budget och plan för de
nästkommande åren. Så gör man ett försök till en framtida cash flow och
nuvärdesberäknar det och sen hamnar man på en nivå där man får träff på
något sätt. Sen kan man reglera genom skuldsättning i bolaget,
naturligtvis, så att man hamnar på en relativ värdering som är 50/50. Och
så gjorde ju vi också, vi kom ju inte helt rätt, då får man korrigera det med
skuldsättning i bolaget. Och då blir inte metoden viktig, bara det var
samma metod.”

Här uppfattar vi att man från bägge sidor, gemensamt, undvikit att värdera
varumärkestillgångarna, och istället utgått ifrån att dessa var jämbördiga i
någon mening.

Trots att man i ett samgående, som i Cloettas samgående med Fazer, inte
gjorde några dokumenterade beräkningar av varumärkestillgången som en
separat tillgång, menar Petri att det finns tillfällen då situationen är den rakt
motsatta. Då bör detta göras:

”Som när vi sålde skolkrita. Det är klart som fasen att vi räknar på
igenkänning, distribution, vilken utsträckning finns du i vilka butiker?
Finns du i 40% av alla butiker eller finns du i 60% av alla butiker är det en
jätteskillnad i försäljningspotential. Och vad har du för igenkänning i
studier som du gör bland konsumenter och smaktester? Alltså med den
typen av argument får du ju upp ett jättevärde som säljare.”

Petri säger sedan angående detta ”jättevärde” att det ändå till slut blir en
subjektiv bedömning;

” Ja det blir ju till sist ändå subjektivt. Men det finns ju ändå modeller för
att räkna ut värden på varumärken som ni säkert har tittat på och det är
omsättning och igenkänning som är parametrar. Spontan igenkänning och
hjälpt igenkänning, det finns ju en hel hierarki med system för att kolla
sånt. Distribution, vad har du för distribution på produkten i butiksnätet?
Hur många butiker har den i sina hyllor? Finns den som kampanjvara eller
ligger den konstant på en fast hyllplats? Det är också en stor skillnad i
inbyggd säljkapacitet som produkten har. Och ytterligare ett antal
parametrar. Och så väver man ihop det där till något värde säger man då.
Täckningsbidrag då naturligtvis. Men det blir lite grann som ett plus ett
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plus ett blir fem i sådana där system. Det är en argumentationsteknik som
vi vet att säljaren använder, det vet ju vi. Det har vi ju själva gjort som
säljare, men är man i branschen och håller på med sådant så kan man ju
som köpare slå sönder ett sånt resonemang också, förstås.”

Gajland menade dock att man genom att man kan visa på ett konkret värde
har ett övertag i argumentationen.

Det förefaller således som att det är stor skillnad i hur man värderar
varumärkestillgångens värde beroende på situation och typ av transaktion.
Eftersom bägge parter vid ett samgående får gemensam framtida nytta av
varumärkets värde är en värdering av denna tillgång inte lika nödvändig.
Dessutom kan det rent av vara mer fördelaktigt av skatteskäl att inte
redovisa denna tillgångs värde i denna situation. Vid en transaktion av
varumärkestillgången blir det naturligtvis genast mycket viktigare att denna
värderas till ett rättvist värde eftersom säljaren vill ha ersättning för denna
tillgång och köparen har mer eller mindre kostsamma alternativ att ta
ställning till.

Håkan Cöster på Candelia:

Inom Candelia gjordes aldrig några direkta försök att värdera
varumärkestillgångarna under Cösters tid:

”Jag tror att det finns ett engelskt företag som heter Interbrand, som har
någon modell, men ett mått här är väl vad man betalade man till KF
respektive ICA för de här två bolagen, och vad sålde man det för.
Skillnaden däremellan är ju det som vi byggde upp under de här fyra
åren.”

Detta tolkar vi som att Cöster indirekt beräknar att det varumärkesvärde
som fanns i Candelia vid försäljningen till hela differensen mellan priset
och vad man tidigare betalat KF respektive ICA för de två bolagen som
kom att bli Candelia. Det som är intressant här är att han inte nämner några
andra tillgångar som bidragande till denna differens förutom varumärket.
Naturligtvis tror vi inte att han menar att exakt hela värdet går att hänföra
till denna tillgång, men att han har föreställningen att det var en mycket
betydande del.
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Cöster tror att de två starka varumärkena Polly och Bridgeblandning hade
en avgörande betydelse för det slutgiltiga priset. Han säger:

”Helt klart var ju att Polly och Bridge gav en viss summa av
försäljningsvärdet. Sen är det ju oerhört svårt att värdera. Jag har för mig
att köpeskillingen var 240 miljoner plus skulder och det är oerhört svårt att
bedöma hur mycket var Polly av de här 240. Var  det 4 miljoner eller åttio
eller trettiosju?”

Troligtvis var det en stor del av priset tillägger Cöster, men hur man kom
fram till det vet han ej eftersom inga beräkningar gjordes vad han känner
till.

Hufvudstaden:

Inte någonstans i det skriftliga materialet, som gavs ut av Hufvudstaden
inför uppköpet och som vi har haft tillgång till, görs några finansiella
beräkningar eller ens uppskattningar av vad varumärkestillgången skulle
vara värd. Inte heller erbjuds något underlag för att sådana beräkningar
skulle kunna beräknas rättvist. Detta tror vi endast beror på att det inte
ligger i en köpares intresse, att belysa dessa tillgångar, och alltså inte på att
Hufvudstaden inte ser att NK-varumärket utgör ett reellt finansiellt värde
för Hufvudstaden som framtida ägare av detsamma.

Minoritetsaktieägarna:

På grund av avsaknad av etablerad praxis för att värdera varumärken har
Thomasson använt sig av metoden att söka fastställa det mervärde som ett
starkt varumärke skapar.

Thomasson skriver i sitt yttrande:

”Skillnaden mellan varumärkets kostnader och den ökade försäljning som
varumärket skapar kan sägas utgöra varumärkets ”resultat” eller
”överskott”. Detta ”överskott” bör i princip bestämma varumärkets värde,
på samma sätt som alla andra verksamheter värde bestäms av deras
resultat.86”

                                                          
86 Yttrande 1 Avseende Hufvudstaden ABS förvärv av NK Cityfastigheter AB, Anders Thomasson
19990930.
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Metoden som Thomasson använt sig av för värdering blir följaktligen att
först fastställa varumärkets kostnad och sedan dess intäkter för att på så sätt
dra slutsatser beträffande varumärkets värde.

För att fastställa varumärket NK:s kostnader har klumpsumman av
förvaltningskostnader (som innehåller marknadsföringskostnader) jämförts
med genomsnittet för liknande fastigheter och därigenom har ett överpris
för varumärkesunderhållande aktiviteter kommit fram. NK Stockholm och
Göteborg redovisar enligt Thomasson förvaltningskostnader som är
flerdubbelt högre än något annat bolags kostnader. Han kommer därför till
följande slutsats beträffande varumärkets kostnader:

”De förvaltningskostnader som redovisas av NK Stockholm och NK
Göteborg ligger långt över vad som erfordras för att sköta fastigheterna.
En mycket stor del av dessa kostnaden torde utgöras av kostnader för
marknadsföring av NK:s varumärke.”87

Beträffande varumärkets intäkter väljer Thomasson att jämföra NK
Stockholm med affärsläget på Biblioteksgatan som enligt Thomasson,
precis som NK, har Stockholms yppersta affärsläge. Butikerna på
Biblioteksgatan drivs inte under ett gemensamt varumärke och varje butik
får klara sin marknadsföring själv.

Skillnaden mellan de två affärsområdena blir att på Biblioteksgatan är
endast ytorna i gatuplanet förstklassiga butiksytor och resten av ytorna
fungerar som lager och kontorslokaler. NK däremot kan med hjälp av sitt
starka namn fylla sex av sina åtta plan med förstklassig butiksyta.
Thomasson drar med hjälp av detta slutsatsen beträffande varumärkets
intäkter:

”NK-varumärkets ”mervärde” består i att man kan ha sex plan med
förstklassiga butiksytor i stället för ett möjligen två plan.”88

Thomasson anger som räkneexempel att om NK Stockholm skulle hyra ut
15000 av sina 19000kvm som kontor skulle varuhuset ha 56 MSEK lägre
hyresintäkter. På grund av detta kan sägas att varumärket skapar betydande
extra intäkter.

                                                          
87 Ibid.
88 Ibid.
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Efter att ha fastställt dessa två parametrar beträffande varumärkets
kostnader och varumärket intäkter görs en indikativ beräkning av dess
värde.

Beträffande varumärkets kostnader beräknas att hälften av kostnaderna kan
hänföras till renodlad fastighetsförvaltning och den andra hälften till
underhållande av varumärket. De renodlade
fastighetsförvaltningskostnaderna ligger då på en nivå klart över snittet för
andra fastighetsbolag men kan med tanke på fastigheternas speciella
karaktär ses som rimligt.

Intäkterna med och utan varumärke, då endast två plan butiksyta skulle
kunna hyras ut, ställs sedan mot detta. Dessa beräkningar görs på
fasigheten i Göteborg och på fastigheten i Stockholm. Resultatet blev då att
resultatet för de båda fastigheterna med varumärke skulle bli 87,5 MSEK
och utan varumärke skulle resultatet bli 60,0 MSEK vilket då torde
innebära att varumärket kan tillskrivas ett överskott på 27,5 MSEK enligt
1997 års hyror.

Enligt Hufvudstaden åsredovisning89 ökade butikshyrorna i bästa läge i
Stockholm med 19 procent och kontorshyrorna med 17 procent.
Förvaltningskostnaderna kunde inte anses öka med mer än 10 procent. Det
förefaller därför rimligt att överskottet av NK:s varumärke skulle öka något
snabbare än hyresintäkterna. Thomasson gör antagandet 25 procent som då
skulle ge ett överskott genererat av varumärket på 34,4 MSEK 1998.

För att sedan värdera hur detta överskott omsätts till värde på varumärket
använder sig Thomasson av genomsnittligt P/E tal för handelsföretag på 32.
Detta anses vara rimligt eftersom NK:s risk med sitt väletablerade namn
torde ses som relativt begränsad. Sveriges förbättrade ekonomi och därmed
ökade privatkonsumtion borde även bidra till att förutsättningarna för
vinsttillväxt borde vara goda enligt Thomasson.

Thomasson kommer då till följande slutsats beträffande varumärkets värde:

”P/E 32 multiplicerat med en vinst om 34,4 MSEK (27,5 MSEK efter 20
proc. schablonskatt) ger ett beräknat marknadsvärde på NK:s varumärke
om 881 MSEK.”90

                                                          
89 Hufvudstadens årsredovisning 1998.
90 Ibid.
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När denna värdering utförts kom man fram till ett värde på företaget med
hjälp av klassiska värderingsmodeller för värdering av företag. Thomasson
kom då fram till att budet inte motsvarar målbolagets värde. Lösenkursen
borde istället ligga på 105 SEK per aktie.

Denna kurs var även den som den gode mannen yrkade på i sitt yttrande till
skiljenämnden.

4.2.5 Hur påverkar varumärkesvärdet beslutet?

Curt Petri på Cloetta Fazer:

Petri betonar även att bedömningen av ett företags potential inför ett
uppköp till stor del kommer att bero på vem som gör den, det vill säga om
det är en industriell eller finansiell köpare. Han säger:

”För att det skall bli en affär måste man göra lite olika bedömningar som
köpare och säljare. Dvs. en köpare måste tro att han kan växla ut något
värde som finns på ett bättre sätt än vad vi kan. Annars betalar han inte så
mycket som gör att vi vill sälja. Om det är en finansiell köpare så har han
säkert vissa tankesätt jämfört med om det är en industriell köpare. Jag tror
att man bedömer det mycket olika, potentialen i bolaget bedöms säkert
olika beroende på vem som köper.”

Det är alltså svårt att göra bedömningar av värdet av ett visst varumärket
inför ett uppköp, enligt Petri, som sammanfattar:
.
”Ja, då blir det ju känslomässiga värderingar till sist som avgör om det
blir en affär eller inte. Tycker man att Dumle associerar till någonting bra
det är klart att då vill man ju ha affären mycket mer än om man har egna
associationer som är negativa.”

Petri tillägger dock att vissa mätningar görs av varumärkestillgångarna,
även om dessa handlar mer om att mäta olika nivåer av igenkänning och
associationer. Även externa bedömares syn på varumärkena uppfattas som
intressanta av Cloetta. Ungdomsbarometern är ett exempel på rankning av
choklad som Cloettas tillskriver stor tyngd. Petri menar att denna typ av
rankningar kan ha viss betydelse inför uppköp. Han säger om
Ungdomsbarometern:
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”Där har vi, Kexchoklad, kommit mycket bra. Vi ligger etta på den. Det
tycker vi är nästan är det bästa betyg vi kan få, och det har vi gjort i fyra,
fem år nu. Så det fäster man ju oerhört stor vikt vid. Och om vi skulle
förvärva ett företag i Sverige, vilket vi kanske inte ska eftersom det finns
knappt några kvar att förvärva, då skulle man ju tillmäta en sån
undersökning en jättestor vikt om man vill göra den affären eller inte. Och
det är ju klart, då är man beredd att betala mer. Men man kan inte räkna
fram det så.”

Petri beskriver vad som drivit de två affärerna Candelia respektive Fazer:

”Det som har drivit våra två affärer Candelia och Fazer det är väl
egentligen om man tittar på den Nordiska kartan. Vilka konkurrenter det
finns hur ser marknadsandelarna ut? Kunderna växer, ICA blir uppköpta
av Aholt, som har ett samarbete med Hakon i Norge, och helt plötsligt blir
våra kunder Nordiska. Det är ju ytterligare en drivkraft för att vi också
måste bli större för att kunna agera nordiskt. Sådana yttre omständigheter
är det väl egentligen som driver fram affärerna tror jag.”

Det finns flera föredelar  med att sortimentsbegränsa enligt Petri. En fördel
är att kostnaderna för att vidmakthålla ett varumärkets värde är skyhöga,
och att man genom att satsa på ett färre antal varumärken kan fokusera
marknadsföringsinsatserna bättre;

”Om jag bara gissar nåt skulle jag tro att bara för att vidmakthålla en viss
nivå på kunskap så kostar det säkert fem miljoner i marknadsföring per år.
Skall du då få ökad kännedom får du då pytsa in ännu mer pengar.”

I Candeliafallet var man ute efter de två kända varumärkena Polly och
Bridgeblandning i första hand och varumärket Candelia planeras att fasas
ut. Petri berättar:

”Där var det ju primärt intjäningskapaciteten som drev affären, och som
man räknade på för att sätta ett pris. Historiskt och ett framtida, eftersom
det är så stora volymer som inte är varumärket där.”

Om Fazeraffären berättar Petri att det var poolningstekniken som drev
affären till stor del. Han berättar att det var en 50/50 affär:
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”En förutsättning för affären var att man definierade två enheter, en
Cloettaenhet och en Fazerenhet som kunde påstås vara lika mycket värda.
Det var en ägarförutsättning för att få till stånd ett nytt bolag som man
ägde lika mycket i. För där var det ju så att säga ägaredrivet på det sättet.
Och sen fanns det då redovisningsmässiga fördelar med att åstadkomma ett
sådant scenario, för då slipper man goodwill och annat. Det kan tyckas
vara ett lite konstigt resonemang, för att redovisning borde inte styra
upplägget, men i det här fallet var det en parameter i vart fall. ”

Petri tror därför att man räknar på varumärkestillgångar och att dessa utgör
en viktig beslutsfaktor vid uppköp.

”Det är ju A och O. Det är ju vårt stora värde och det skall vi ju leva på i
framtiden och det har vi levt på historiskt. Men, återigen, en affär bygger
på att man har olika bedömningar också. Man har olika förutsättningar att
ta om hand ett varumärke. Vi har ju bättre förutsättningar att ta om hand
ett varumärke inom choklad inom konfektyrbranschen än vad Vebes har
som är en liten konfektyrtillverkare i Sverige förstås. Coca Cola har ju
oerhört mycket större förmåga att ta hand om och driva vidare ett
varumärke än vad vi har. ”

Samtidigt poängterar han återigen vikten av att också göra
lönsamhetsbedömningar:

”Det där snubblar man ibland på, tycker jag, i diskussionen.  Ibland tror
man nästan att folk tror att man kan betala vad som hest bara för att det är
ett varumärke som har en viss igenkänning. Finns det inte någon
underliggande förutsättning för lönsamhet, konsumenten är inte beredd att
betala priset för den produkten eller att den har råvaror som gör att det
blir för dyrt och komplext att tillverka, det går inte att sälja för att den är
för stor eller för liten eller så, är varumärket i alla fall inget värt. Och det
tycker jag att man  ibland förenklar och tycker att varumärken alltid har ett
högt värde. Och så är det ju inte.”

Håkan Cöster på Candelia:

Enligt Cöster var Spiras huvudsakliga argument bakom försäljningen av
Candelia att man ville följa strategin att satsa på kött och mer jordbruksnära
produkter och inte att man tyckte att Candelia gick dåligt.



Varumärket - En Ovärderlig Tillgång?                                                                                                 Falk & Theding

87

”Renodling. Tittar du på Spira idag så är ju det Samfood. Det är ju kött,
chark , fågel. Man har ju behållit Kronfågel. Man har ju behållit Danish
Poultry som också är fågel och man är väl fortfarande delägare i Svegro,
som är stora på sallader och kryddor, sallader i kruka.”

I Cloettas fall tror han att det var åtminstone två faktorer som hade
avgörande betydelser för deras intresse för Candelia:

”Dels därför att de segment där vi hade en hög andel, chockladpåsar typ
Bridge och Polly, där var man väldigt svag själv. Och dels hade vi ju en
ganska högandel på KF sidan där man själv var svag. Och vi hade en bra
position i Norge och i Finland. Och i Danmark var vi ganska små båda,
men även om det var tvåtusen ton vi sålde i Danmark och de tusen så kan
man ju rätt lätt slå samman de säljorganisationerna. Så de kunde ju
rationalisera på det sättet.”

Hufvudstaden:

Enligt uttalande att NK:s varumärke förväntades komma att utgöra en
strategisk tillgång för Hufvudstaden, anser vi det högst troligt att detta
påverkade beslutet att köpa NK91.

Minoritetsaktieägarna:

Då dessa minoritetsägare utsattes för tvångsinlösen vågar vi påstå att det.
inte fanns några motiv att driva affären.

4.3 Sammanvägd analys

Detta avsnitt består av tre delar. Först presenterar vi en analys av de olika
aktörernas motiv det vill säga en klassificering utifrån köpare, säljare och
oberoende bedömare samt huruvida det är en individuell, industriell eller
finansiell aktör. Därefter presenteras en tabell med en kortfattad
sammanfattning av svaren på de olika huvudfrågorna som köparna
respektive säljarna givit. Utifrån denna tabell kommer analys utföras fråga
för fråga. Detta kommer göras utifrån fyra aspekter; likheter, skillnader,
vad detta beror på och huruvida besluts- eller handlingsrationalitet används
i resonemangen.

                                                          
91 Prospekt avseende Hufvudstadens erbjudande till aktieägarna i NK Cityfastigheter 1998.
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Vår analys av de olika aktörerna är att såväl konsulten från
PricewaterhouseCooper, David Gajland, som konsulterna från Differ,
Nancy Brejke Matos och Ola Sars, kan anses vara oberoende aktörer och
därför inte kan kategoriseras utifrån huruvida de är individuella,
industriella eller finansiella sådana. Vad gäller Cloetta har vi valt att
undersöka den industriella köparens perspektiv. Candelia betraktar vi som
en industriell säljare eftersom vi valt den operativa ledningens perspektiv
snarare än ägarnas. Vad gäller aktören Hufvudstaden klassificerade vi
denna som en industriell köpare och minoritetsaktieägarna som finansiella
säljare men vilka delvis har antagit den industriella säljarens perspektiv
genom den gode mannen.

I följande tabell kommer har vi reducerat aktörerna till endast köpare och
säljare och behandlar alltså inte de oberoende bedömarna vilka inte varit
parter i affärerna.

Minoritetsakt
ieägarna i
NK
Cityfastigh.

Hufvudstaden Candelia Cloetta

Hur
resonerar de
olika
parterna runt
varumärket
som en
tillgång?

Minoritetsaktieägar
na anser
varumärket NK
utgör ett mycket
stort ekonomiskt
värde eftersom de i
skiljedomstol
bestrider
Hufvudstadens
erbjudande av
tvångsinlösning av
aktier till vad de
uppskattar vara en
underkurs.

Hufvudstaden
verkar ha den fasta
övertygelsen att
varumärkestillgång
arna har stor
betydelse för
resultatet i bolaget.
Konkret menar
man att varumärket
möjliggör
uthyrning av
butiksyta, med
högst
hyresintäkter, i
mycket högre
utsträckning än vad
som skulle vara
fallet utan ett starkt
varumärke.

I Candelia var man
också av
uppfattningen att
varumärkena var
oerhört viktiga
tillgångar för
företaget. Ett
tydligt tecken på
detta var att man
två år innan
företaget anställde
Håkan Cöster, fd.
marknadsdirektör
inom
Maraboukoncernen
och rekryterad på
grund av sin
kunnighet inom
varumärkeshanteri
ng. Som VD på
Candelia ledde
Cöster en
medveten satsning
på att skapa starka
varumärken, vilket
även det kan tolkas
som att man inom
detta företag ansåg
varumärken vara
kritiska tillgångar.

Även Cloetta ger
sken av att uppfatta
varumärkestillgång
arna som oerhört
betydelsefulla för
företagets resultat.
Man rationaliserar
bort produkter med
mindre starka
varumärken för att
istället göra stora
satsningar på
framgångsrika
varumärken.  Man
talar om
varumärken i
termer som
paraplyvarumärken
och
produktvarumärke
n och verkar alltså
ha en stor
medvetenhet om
vilken roll
varumärken spelar
i deras bransch.
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Hur
resonerar
man runt
varumärkes-
tillgången vid
en konkret
affär?

Se ovan! I tvisten ville
Hufvudstaden inte
kännas vid att
varumärkestillgång
arna i NK var av
sådan betydelse att
de borde föranleda
en högre
inlösenkurs. Istället
hävdande man,
vilket också vann
gehör i domslutet,
att de följt gällande
praxis för hur
aktierna skulle
värderas.

Ledningen för
Candelia menade
att man hade slagit
in på en lovande
varumärkesstrategi
då företaget
beslutades säljas.
Man hävdade att de
två-tre starka
varumärkena i
produktportföljen
borde utgöra skäl
för en högre
värdering av
företaget.

Ledningen för
Cloetta
argumenterade att
Candelia inte hade
några varumärken
av värde och
motiverade affären
huvudsakligen med
produktionssynergi
-vinster samt
tillgång till ett
attraktivt nordiskt
distributionsnät.

Räknar man
på denna
tillgång, i
sådana fall
på vad och
hur?

Konsult, anlitad av
den gode mannen,
beräknade ett
finansiellt värde på
varumärket NK
som stöd för
argumentationen
att inlösenpriset på
aktierna skulle
värderas  till ett
högre pris.
Uträkningen var
mycket ingående
preciserad och
visade hur de större
möjligheterna att
hyra ut fler lokaler
som butiksyta i en
byggnaderna  gav
upphov till ett
betydande
övervärde för
företaget. Därefter
beräknades en
multipel för att
komma fram till en
enligt honom
rättvisande
aktiekurs.

I denna affär
gjordes inga
officiella,
finansiella
beräkningar av
varumärket NK:s
värde i de
offentliga
dokumenten. Inte
heller
tydliggjordes, i det
prospekt som
utgick till
aktieägarna, alla de
aspekter som
krävts för att tillåta
att man utifrån
informationen
skulle ha kunnat
utföra dessa
beräkningar på
eget bevåg.

I Candelia gjorde
man beräkningar
av olika faktorer
som man ansåg
utgjorde delar i
varumärkestillgång
arna. Det som
beräknades var
främst
produktionsdata,
inköpsdata,
marknadsandelar,
trender, starka och
svaga segment,
lönsamhetsutveckli
ng per
produktgrupp osv.

I Cloetta påstår
man sig inte ha
räknat på
varumärkets
”exakta” värde,
utan snarare på hur
synergieffekterna
och det förbättrade
distributionsnätet
skulle bidra till
ökad lönsamhet.
Man snarare
uppskattade olika
värdedrivande
faktorer än utförde
precisa beräkningar
av varumärkenas
finansiella värden.
Dessutom skedde
uppskattningar av
om det skulle bli
billigare eller
dyrare att bygga
upp varumärkena
själv i likhet med
ett
alternativkostnads-
resonemang.

Hur påverkar
varumärkesv
ärdet
beslutet?

I denna affär
avgjorde
skiljedomstolen att
värdet på
varumärkestillgång
en inte utgjorde
tillräcklig grund
för att motivera en
högre kurs på de
tvångsinlösta
aktierna. Man
menade att det
fanns smärre
brister i prospektet
till aktieägarna

Se vänster kolumn! Efter att Candelias
ägare fattat beslut
att sälja företaget
vände de sig till ett
trettiotal
intressenter med
inbjudan till
budgivning på
bolaget. Detta
avgjordes med att
Candelias ägare
valde att sälja
företaget till
Cloetta efter
budgivning. Håkan

Cloetta fick köpa
Candelia efter viss
tävlan med ett antal
andra intressenter.
Trots att prislappen
stigit efter
budgivningarna
valde Cloetta att
fullfölja uppköpet
som de signalerat
att de varit
intresserade av
redan då Candelias
ägare först
annonserade att
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vilket dock inte
ansågs föranleda
en ändring av
budet.

Cöster säger att det
står helt klart att
varumärkena Polly
och Bridge bidrog
till köpeskillingen.
Däremot anser han
det svårt att säga
hur stor del som
berodde på
varumärkestillgång
arna.

bolaget var till
salu.

                       Tabell: 1 Källa: Egen sammanställning av empiri

Hur resonerar de olika parterna runt varumärket som en tillgång?

Likheter: Det är tydligt att samtliga företag uppfattar varumärket som en
betydelsefull tillgång för värdeskapandet i företaget. Och att denna tillgång
kommer att få en allt större betydelse i framtiden.

Skillnader: Det verkar inte utifrån de fall vi studerat finnas några påfallande
skillnader mellan de olika företagens uppfattningar.

Vad detta betyder: Varumärken tycks vara viktiga oavsett bransch i våra
fall, fastighets- och chokladkonfektyrbranschen. Det går dock inte generellt
att säkerställa att detta gäller i alla branscher. Vi kan dock inte heller
utesluta detta.

Rationalitet: Trots att man inte exakt kan säga hur varumärket bidrar till
värde för företaget, kan sägas att för att hantera detta värde agerar man
handlingsrationellt beträffande varumärket som tillgång.

Hur resonerar man runt varumärkestillgången vid en konkret affär?

Likheter: Motivet avgör om varumärkestillgången lyfts fram eller inte.

Skillnader: Minoritetsaktieägarna och Candelia framhäver
varumärkestillgångarna emedan Hufvudstaden och Cloetta undviker att ta
fram detta i diskussionen. Hufvudstaden undvek konsekvent i tvisten att
debattera varumärkestillgången som påverkande på lösenpriset. Cloetta
förhandlade om detta i budgivningen. Detta kan även ha sin grund i att det i
det ena fallet var det en tvist och i det andra en regelrätt
budgivningsprocess.
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Vad detta betyder: Vi tror att man resonerar olika kring
varumärkesresurserna vid affärerna på grund av att man har olika motiv
och att det i avsaknad av fastställ praxis om hur man bör resonera kring
varumärken så har man möjlighet att tillämpa den metod som uppfattas bäst
uppfyller önskade syften.

Rationalitet: Det förefaller som att alla parter i affärerna hade ett
handlingsrationellt handlande förutom en, minoritetsaktieägarna. Dessa
sökte till skillnad från de andra på ett mycket rationellt sätt komma fram till
ett värde på varumärkestillgången.

Hur räknade man på denna tillgång, i sådana fall på vad och hur?

Likheter: Alla parter har troligtvis gjort uppskattningar av nyttan av
varumärket och vilket värde det således representerar. Både Candelia och
Cloetta har i sina beräkningar försökt se till värdeskapande faktorer.

Skillnader: Minoritetsaktieägarna har gjort relativt precisa beräkningar av
varumärkets värde och kommit fram till en bestämd summa. Hufvudstaden
har inte gjort några offentliga beräkningar förutom det uttalande där värdet
vagt anges uppgå till miljarder i enligt med alternativkostnadsberäkningar.
Det är därför inte otroligt att denna typ av beräkningar föregått köpet.

Vad detta betyder: Det kan ses att beroende på aktörens syften sker
bedömningen av hur beräkningar skall ske utifrån dessa. Detta har enligt
oss sin grund i att någon tvingande regel om hur detta skall gå till inte
finns.

Rationalitet: I detta fall kan ses att samtliga aktörer varit
handlingsrationella och snarare än att försöka se till alla faktorer har de valt
att bedöma det som ansågs viktigast ur deras perspektiv vid tillfället.
Minoritetsaktieägarna kan dock sägas strävat efter en så rationell beräkning
som möjligt. Detta förklaras enligt oss med att det var av stor vikt att få
skiljenämnden att förstå deras yrkan.

Hur påverkar varumärkesvärdet beslutet?

Likheter: Det finns inte några likheter mellan hur varumärkesvärdet
påverkade besluten eftersom det i det ena fallet var det ett



Varumärket - En Ovärderlig Tillgång?                                                                                                 Falk & Theding

92

skiljedomsförfarande och i det andra var det en förhandling som avgjorde
utgången av affären.

Skillnader: Resultatet vid de olika affärerna var att Cloetta fick betala ett
överpris jämfört med det bokföringsmässiga värdet för Candelia och
Hufvudstaden fick köpa NK till ett underpris åtminstone sett utifrån
minoritetsaktieägarnas perspektiv.

Vad detta betyder: I förhandlingssituationen togs indirekt hänsyn till
varumärkesvärdet emedan i skiljedomen är det troligt att beslutet mer
fattades utifrån praxis för hur man värderar fastigheter, där
varumärkestillgångar ej finns med.

Rationalitet: I förhandlingssituationen har handlingsrationalitet påverkat
processen. I skiljedomen kan tänkas att ett mer beslutsrationellt
resonemang förts.
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5. Slutsats
Utifrån den teoribildning vi behandlat, och mot bakgrund av det vi lärt oss
av de företagsaffärer vi studerat, anser vi att det står klart att varumärken
utgör ett reellt finansiellt kapital i företag.

Dessa tillgångar påverkar på många sätt företagens resultat och det är
troligt att deras relativa betydelse kommer att öka i framtiden. Vi grundar
detta på föreställningen att konkurrensen kommer att öka, genom
avregleringar och utökade kommunikationsmöjligheter, och att människor
kommer att bli tvungna att göra fler val, när de väljer produkter eller
leverantörer av produkter eller tjänster. Detta gäller såväl i det privata som i
det yrkesmässiga livet.

Anledningen till att varumärket borde få en ökad betydelse i en mer
konkurrensutsatt ekonomi är att människor och organisationer tvingas fatta
beslut i en mer komplex och snabbföränderlig miljö, och därför tvingas
vara mer handlingsrationella än beslutsrationella. Varumärkens värden ökar
under dessa förutsättningar, vilket även betonades av Gajland.

Hur kan man då värdera denna tillgång? Som vi har sett finns det många
möjliga modeller och metoder för att beräkna varumärkesvärdet, men ingen
allmänt accepterad, redovisningsmässigt godkänd standard. Detta uppfattar
vi som aningen märkligt eftersom behovet av att kunna påvisa detta
kapitals storlek ökat markant i och med att en allt större del av företagens
immateriella tillgångar anses vara orsak till de växande överkurserna.

Vår uppfattning är att en konsekvens av bristen på standardisering är att
varumärkesvärderingen i uppköps- försäljningssituationen snarare handlar
om att skapa underlag för argumentation, än att presentera ett rättvisande
värde i företagens balansräkningar. Detta förhållande verkar ha lett till att
beräkningsmodellerna används godtyckligt och beroende på situation och
aktörens motiv med värderingen. Det är också, som en konsekvens,
fortfarande försvarbart att inte redogöra alls för varumärkestillgången i
redovisningen, vilket i vissa fall måste anses vara missvisande. Naturligtvis
måste man dock, efter förvärv, redovisa det goodwillvärde som uppstått
och vilket kan antas innefatta även varumärkestillgångarna.

Denna godtycklighet i värderingen av varumärkeskapitalet kunde tydligt
märkas i affären mellan NK och Hufvudstaden. Trots att Hufvudstaden i
sin officiella kommunikation, såväl före som efter köpet, menar att



Varumärket - En Ovärderlig Tillgång?                                                                                                 Falk & Theding

94

varumärket är en mycket betydelsefull strategisk tillgång, gör de i rollen
som köpare inga ansatser till att värdera denna tillgång. Tvärtom undslipper
man, efter skiljedomstolens beslut, att betala ersättning för
varumärkesresursen till minoritetsaktieägarna, som tvingas acceptera
tvångsinlösen av sina NK-aktier till ett undervärde. Detta är i vår
uppfattning ett tydligt fall där en allmänt accepterad standard hade skyddat
mot en missvisande värdering.

En reflektion är att det skulle kunna anses troligt att om Hufvudstaden
skulle sälja NK-varuhusen, skulle man å sin sida hävda att varumärket
utgör ett betydande värde. Samma sak gäller om Cloetta skulle sälja
varumärkena Polly och Bridge trots att detta inte medgavs vid köpet av
Cloetta.

Vi har tyckt oss märka en tydlig skillnad mellan hur man ser på
varumärkestillgången generellt och vilka värden som diskuteras vid
förhandling. Det vill säga, aktörens motiv har betydelse för hur och utifrån
vad man beräknar varumärkestillgången. Inför en förhandling har vi
uppfattat att det finns många olika sätt att tillämpa de tre huvudsakliga
angreppssätten för värdering.

Samtidigt har samtliga vi tillfrågat uppgett att det intressantaste generellt
inte är att komma fram till ett siffervärde, utan till hur de för varumärket
värdeskapande faktorerna samverkar. Den finansiella värderingen uppfattar
vi alltså ha en underordnad roll i sammanhanget.

För en köpare verkar dessutom den första frågan som man ställer sig vara
huruvida företagen eller  varumärkena passar ihop. Detta upplever vi som
föga förvånande eftersom det även enligt teoribildningen är viktigt att
företaget har en tydlig identitet för att kunna göra ett enhetligt intryck,
image. Säljaren är naturligtvis intresserad av att veta att den får tillräcklig
ersättning för en tillgång som ska lämna bolagets ägande. Den vanligaste
utgångspunkten verkar vara att man gör en uppskattning av vad det skulle
kosta köparen att bygga upp ett likvärdigt varumärke istället för att köpa
det, eftersom detta skedde i såväl Candelia som i de bolag Gajland
refererade till utifrån sin erfarenhet. Detta grundas alltså på resonemanget
att köparens alternativkostnad utgör dennes förhandlingstak.

Över lag verkar det som om såväl företrädare för de olika företagen, som
de konsulter vi intervjuat, anser att varumärket utgör en mycket viktig
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tillgång för de respektive företagens värdeskapande processer. Till viss del
kan dock detta bero på att vi avsiktligt valt företag som vi på förhand haft
uppfattningen borde ta varumärkestillgången på allvar, eftersom vi
uppfattat deras varumärken som starka, och konsulter med inriktning på
varumärken. Det är alltså inte säkert att samma medvetenhet förekommer i
andra företag. Detta stöds även av Gajlands uppfattning att företag lider av
en bristande förståelse för vilken roll varumärken kan spela för ett företags
lönsamhet.

I denna studie har vi med avsikt valt att undersöka affärer i två diametralt
olika branscher; snabbrörliga konsumentvaror respektive
fastighetsbranschen för att kunna göra jämförelser. Vår uppfattning är att
varumärkestillgångarna upplevs som mycket viktiga i bägge branscher.
Utifrån detta tolkar vi att detta fenomen inte endast nödvändigtvis
begränsar sig till detaljhandeln där konkurrensen är knivskarp mellan
varumärken, utan att det är troligt att samma förhållande kan gälla även i
andra sammanhang, som exempelvis fastighetsbranschen, vilket vi har
kunnat se i denna studie.

Vad vi har sett, genom att studera de två fallen av uppköp och att tillfråga
varumärkeskonsulter, är att varumärkestillgången spelar en viktig roll som
beslutsfaktor inför uppköp och försäljning. Däremot sker vanligtvis inga
finansiella beräkningar för att komma fram till ett exakt siffervärde. Vi tror
att detta beror på två saker. Dels för att det borde, på grund av
varumärkesvärdets svårfångade karaktär, vara svårt att fatta rationella
beslut om vilka faktorer som bör beräknas och hur, eftersom det finns en
stor mängd faktorer som avgör värdet av ett varumärke. Dels för att det inte
finns en allmänt accepterad standard, varför det är handlingsrationellt att
använda beräkningarna i syfte att stödja sina argument eller för att skapa
sig en informationsföredel i förhandlingen.

Vår tolkning är alltså att argumentet att de höga goodwillvärdena uppstått
för att man valt att förvärva ett eller flera varumärken kan vara giltigt
utifrån de två fall vi studerat. Varumärkesvärdet är en viktig beslutsfaktor
även om beräkningarna är av mer handlingsrationell än rationell karaktär.
Det förefaller troligt att samma typ av resonemang och uppskattningar,
snarare än exakta beräkningar, förekommer även i andra företag,
åtminstone inom samma bransch som de som vi studerat.
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Är då varumärkestillgången ovärderlig eller inte? Ja, är vårt svar på denna
fråga, i båda bemärkelserna. Dels kan man påstå att varumärket är
ovärderligt ur aspekten att det inte går att värdera det ”objektivt”. Inte för
att det teoretiskt inte skulle gå att konstruera en för ändamålet passande
beräkningsmetod, utan snarare för att det inte finns en allmänt accepterad,
redovisningsmässigt godkänd standard för hur detta bör ske. Dels är
varumärket ovärderligt ur aspekten att företag, för att vara
konkurrenskraftiga på en konkurrensutsatt marknad, i högsta grad är
beroende av sitt eller sina varumärken för att överleva på sikt.

För att avsluta denna uppsats vill vi citera några tänkvärda ord:

”Far better an approximative answer to the right question, which is often
vague, than an exact answer to the wrong question, which can always be
made precise.”
                                                                                                        John Tukey Källa Aaker (1991) sida 130
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