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Förord 

Arbetet med denna uppsats har varit mycket givande och lärorikt för oss. Vi är glada att vi 

valde det aktuella ämnet och hoppas att det även kommer intressera andra som läser studien. 

Vi vill tacka de som under arbetets gång kommit med synpunkter, tips och ideér så att vi har 

kunnat förbättra vårt arbete. Vi vill ge ett stort tack till de respondenter och de företag som 

ställt upp och avsatt tid för våra intervjuer. Utan er hade studien inte varit genomförbar.  

Vi vill även tacka vår handledare Fredrik Lundell för det betydelsefulla stöd och den hjälp vi 

fått för att utveckla studien.  

Till sist vill vi också tacka vår examinator Stefan Tengblad som vid seminarium har gett oss 

synpunkter som varit viktiga vid val av inriktning på studien. 
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Sammanfattning 

Näst intill alla produkter och tjänster i dagens samhälle kommuniceras till konsumenter och 

organisationer genom varumärken. De är viktiga tillgångar för företagen och skapar många 

gånger ett mervärde. Denna tillgång redovisas därför i företagens balansräkning. Det fanns 

innan denna uppsats ingen tidigare studie kring de redovisningsansvarigas syn på redovisning 

av varumärken och vad som har påverkat denna syn. De redovisningsansvariga är de på 

företagen som bör vara mest kunniga inom ämnet och har kunskap och kontakt inom det 

praktiska arbetet då de ansvarar för redovisningen. Tidigare studier behandlar bland annat hur 

olika värderingsexperter ser på redovisning av varumärken. Syftet med denna studie har varit 

att beskriva de redovisningsansvarigas syn på redovisning av varumärken samt vilka faktorer 

som påverkat denna syn. 

Studien har genomförts genom en kvalitativ undersökning där den huvudsakliga empirin har 

samlats in genom intervjuer med redovisningsansvariga på sex olika företag. Dessa företag 

har varumärken redovisade i sina balansräkningar. Företagen redovisar antingen enligt 

regelverket IFRS eller håller på att anpassa sin redovisning enligt det nya regelverket K3. 

Redovisningsansvarigas syn på redovisning av varumärken har i studien visat sig vara 

splittrad. Studien visar att den faktor som i störst utsträckning påverkar till en splittrad syn av 

redovisning av varumärken bland redovisningsansvariga är regelverken. Andra externa 

faktorer som studien visar kan påverka redovisningsansvarigas syn är utbildning, 

yrkeserfarenhter, osäkerhet och hur viktiga de anser att varumärkena är för företaget. Vilken 

bransch företagen verkar inom visade sig inte ha någon betydelsefull påverkan på 

redovisningsansvarigas syn. 

Studien visar att de redovisningsansvariga såg varumärken fylla olika funktion i olika företag. 

Men de såg ändå varumärken som en tillgång för företaget i deras arbete med att nå 

konkurrensfördelar. Studien visar att majoriteten av de redovisningsansvariga anser att de 

varumärken som finns redovisade i företagens balansräkningar inte är företagens starkaste och 

mest intäktsdrivande varumärken. De varumärken som anses vara företagens viktigaste är 

internt upparbetade och får inte redovisas som tillgångar. Studien visar att regelverken är den 

faktor som påverkat synen på vilka varumärken som skall och bör finnas som tillgångar i 

balansräkningarna. Redovisningsansvariga som följer IFRS ser inte regelverket lika tydligt 

kring hur det ska tillämpas i praktiken jämfört med de som anpassar sin redovisning till K3. 

Det visade sig bero på att K3 innehåller förenklingar vilket gör bedömningarna mindre 

jämfört med IFRS. Studien visar även att redovisningsansvariga som följer IFRS anser att den 

intäktsbaserade metoden är lämpligast, medan redovisningsansvariga som anpassar sin 

redovisning enligt K3 anser att den kostnadsbaserade metoden är lämpligast. 
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Abstract 

In today’s community almost every product and service communicates to consumers and 

organizations with a brand in some way. Brands are important assets to the enterprises and 

sometimes create an added value to products and services. This is why brands are presented in 

their balance sheets. This study is the first one to process the accounting manager’s view of 

brands in the accounting. The accounting managers should be the ones with highest level of 

knowledge at the enterprises and are in contact with the practical work with brand accounting. 

They are the ones that are responsible for the accounting. Earlier studies show how different 

valuation experts look at brands in the accounting. The purpose of this study has been to 

describe the accounting manager’s view of brands in the accounting and what have been 

impacted to this. 

The study has been made with a qualitative study where the main empirical data have been 

collected in interviews with accounting managers from six different enterprises. These are 

enterprises with brands in their balance sheets. The enterprises are applying the regulations 

from IFRS or just up to adapt their work for the new K3 regulations.   

The study shows that the accounting managers view och brands in the accounting are 

fragmented. The study shows shows that the most influented factor to the fragmented view is 

the regulations. Other external factors whith influence on the accounting managers view of 

brands in the accounting are their education, work experience, uncertainty and how important 

they think the brands are for the enterprises. Whish catogery of industry the enterprises 

belong to has been shown have no influence of significance on the accounting managers view 

of brands in the accounting.  

The study has reached the conclusion that the accounting managers looked at the brands 

differently. They considered the brands to fill some different functions in the enterprises, but 

all of them considered the brands as assets to the enterprises in their work with reach 

completive benefits. The study shows that the majority of the accounting managers not 

consider their brands in the balance sheets as the enterprises most important and most 

lucrative ones. Instead their most important brands were the ones that the enterprises have 

built on their own. The study shows that it is the regulations that have the largest influense on 

the accounting managers view on which brand that is an asset and which who are not. These 

cannot be in the accounts because it is not allowed to the regulations of IFRS and K3. The 

accounting managers who follows the regulations of IFRS do not considers these regulations 

as clear as the accounting managers who are up to adapt the regulations of K3. It has been 

shown that K3 is not as detailed and complicated as IFRS. The study even shows that the 

accounting managers who follows IFRS considers the income based valuation method as the 

best, when the accounting managers who are starting to adapt the regulations of K3 consider 

the cost based valuation method as the most appropriate one.  
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1. Inledning 
 

I första kapitlet presenteras bakgrunden till studien samt att det förs en diskussion kring det 
problematiserade ämnet. Bakgrund och diskussion ligger till grund för arbetets problemformulering 
samt syfte. Syftet med studien är att beskriva de redovisningsansvarigas syn på redovisning av 
varumärke och vad som har påverkat denna syn. 

 

1.1 Problembakgrund 
På 1980-talet började företag att ta upp varumärken som identifierbara tillgångar. Det var 

först då fenomenet uppmärksammades i en större skala (Seetharaman et al., 2001). 

Australiensaren Rupert Murdoch var den förste att ta upp sitt varumärke som en tillgång. Det 

gjorde han år 1984. Först 1988 tog nästa företag upp sitt varumärke som en separat tillgång. 

Det var Rank Hovis McDougall från Storbritannien. Sedan dess har varumärkesvärderingar 

använts flitigt (Salinas & Ambler, 2009). En av anledningarna till att företag har velat ta upp 

sina varumärken i redovisningen är att de velat visa vad marknadsaktiviteterna de gjort har 

åstadkommit (Salinas & Ambler, 2009). 

När företag i dagens samhälle kommunicerar produkter och tjänster använder sig mer eller 

mindre alla av ett varumärke (Setharaman et al., 2001). I många fall är det för att skapa 

fördelar gentemot sina konkurrenter. Detta är en av de mest tydliga förändringarna som hänt 

under de senaste 25 åren för att nå långsiktiga konkurrensfördelar (Roslender & Hart, 2006). 

Konsumenter kan ibland vara villiga att betala extra för vad de ser som ett mervärde med ett 

varumärke (Setharaman et al., 2001). Detta göra att varumärket många gånger är en av 

företagets viktigaste tillgångar och dess fördelar är en bidragande orsak till framtida intäkter 

(Calderon et al., 1997). 

Varumärket skall redovisas som en tillgång i ett företags redovisning då varumärket uppfyller 

egenskaperna för en tillgång, skapar ett mervärde som ökar försäljningen och är en viktig 

konkurrensfördel (Roslender & Hart, 2006). Varumärket är en central del i företagens 

kommunikation med konsumenterna och är då även en känslig tillgång för företagen. 

Samhällets snabba förändringar och den osäkra framtiden gör att det är ytterst viktigt att 

skydda sitt varumärke (Sen, 2010). Att bygga upp ett varumärkes identitet, medvetenheten 

och förtroende kan ta väldigt lång tid. Däremot är förtroendet något som kan skadas ganska 

snabbt (Dimofte et al., 2011). För att upprätthålla och hantera sitt varumärke bör företag 

löpande jobba med olika strategier för detta (Baines et al., 2008).  

1.2 Problemdiskussion 
Enligt Chevron (2000) är varumärken så immateriella att det till och med är svårt för de som 

arbetar med varumärken att komma överens om vad ett varumärke är. Det har därför 

diskuterats om varumärken verkligen hör hemma i balansräkningen. Kritik som finns mot att 

redovisa varumärken gäller bland annat att då alla finansiella värderingsmetoder endast är 

kvalificerade gissningar går det inte lita på någon av dem (Chevron, 2000). Även Roslender 

och Hart (2006) betonar hur svårt det är att veta några säkra värden på varumärken. Det finns 

även kritik mot reglerna då de inte säger någonting om framtiden för tillgången, utan enbart 

vart företaget står nu (Wyner, 2003). Att sätta ett korrekt värde på ett varumärke anses vara 

svårt och värderingarna anses inte vara tillförlitliga nog. Men trots kritiken om svårigheterna 

med värderingen finns det även tydliga motiv till att varumärken ska vara med i 
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redovisningen. Eftersom varumärken skapar ett mervärde som ökar försäljningen och 

samtidigt är en mycket viktig konkurrensfördel skall varumärket redovisas som den tillgång 

det är i balansräkningen (Roslender & Hart, 2006). Om företag utelämnar en sådan avgörande 

post i balansräkningen, blir företagens investeringar och resursfördelning snedvriden (Gelb & 

Gregory, 2011).  

Det är viktigt att komma ihåg att även om ett företag har ett varumärke som är starkt i 

redovisningen, är det inte värt någonting utan en strategi och en organisation anpassad för att 

stödja varumärket på (Chevron, 2000). En organisation måste ha kapacitet och kunskap att 

producera de produkter eller tjänster ett varumärke förknippas med för att värdet i 

redovisningen ska stämma (Chevron, 2000). Ett varumärke som är en stor tillgångspost för ett 

företag kan i praktiken sakna värde för ett annat företag.  

Den mesta av kritiken mot redovisning av varumärke i balansräkningen beror på svårigheten i 

att sätta ett värde på varumärket. De börsnoterade företagen i Sverige måste redovisa enligt 

regelverket IFRS. Här klargörs vilka regler som gäller samtidigt som det ges frihet för företag 

att själva välja vilken värderingsmetod som skall användas (FAR Akademi, 2012a). Det finns 

flera olika metoder för att värdera ett varumärke och som företagen har att välja mellan. Alla 

metoder innebär dock subjektiva och oundvikliga kompromisser mellan noggrannhet och 

relevans (Cravens & Guilding, 2001). För den som arbetar med redovisning av varumärke 

betyder det att reglerna får värderingen att framstå som tydlig, men i praktiken är det ett 

mycket svårare arbete för den som arbetar med det. 

Oavsett vilken metod som används av den som gör värderingen så måste företaget redovisa 

enligt god redovisningssed, vilket betyder att praxis och normer inom branschen skall följas. 

Värderingen och balansräkningen skall, enligt Årsredovisningslagen 2:3 (1995:1554), sedan 

ge en rättvisande bild av företaget och dess underliggande verksamhet. För den som värderar 

och redovisar varumärket blir det därför problematiskt när uppgiften beskrivs som omöjlig 

samtidigt som lagen och reglerna säger att det ska ge en rättvisande och korrekt bild. 

De signaler och den information som förmedlas i samband med ett varumärke är starkt 

relaterat till hur konsumenter ställer sig till produkten varumärket står för (Baines et al., 2008) 

och då även hur varumärket värderas. Ett varumärke som tappar förtroende hos 

konsumenterna kommer troligen att påverka både försäljningen och storleken på 

marknadsandelarna negativt (Baines et al., 2008). Skandaler och kriser där ett företag och 

dess varumärke är inblandat leder ofta till ett skadat varumärke (Bunge-Meyer, 2011). 

Skandalerna behöver inte vara världsomfattande för att påverka varumärket. Även mindre 

incidenter skapar negativ publicitet som är ogynsam för varumärket. Bunge-Meyer (2011) 

anger att aktievärdet kan skadas när varumärket, som är en av företagets viktigaste tillgångar 

och där förtroende tagit lång tid att bygga upp, får negativ publicitet.  

Enligt regelverken IFRS och K3 skall det vid indikation på värderminsking av varumärket 

göras en värdering för att sedan genomföra en eventuell nedskrivning av dess värde (FAR 

Akademi, 2012a; Bokföringsnämnden, 2012). Företagen går då själva in och framställer 

varumärket som övervärderat då det är de själva som ansvarar för värderingen. 

Nedskrivningen kommer genom sitt genomförande att vara en intern bedömning som blir till 

ett externt budskap då årsredovisningar publiceras offentligt enligt Årsredovisningslagen 1:1 

(1995:1554). Den som har gjort värderingen har då bedömt att en av deras tillgångar har 

minskat i värde. Om tillgångarna i företaget minskar i värde försvagas balansräkningen och 

företagets ekonomiska ställning. Eftersom varumärken är känsliga och lätta att skada vid 

negativ publicitet, kan detta leda till att förtroendet för varumärket skadas genom de externa 
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signaler redovisaren sänder ut genom en nedskrivning av en tillgång. Den information och de 

externa signaler som förmedlas i samband med ett varumärke kan påverka både försäljning 

och marknadsandelar negativt (Baines et al., 2008), om signalerna är negativa för företaget. I 

samband med tidigare lågkonjunkturer har det visat sig hur företagens varumärke som de 

byggt upp under många år rasade i takt med marknadens fall (Sen, 2010).  

Det finns idag ingen studie där den redovisningsansvarige på företagets syn på redovisning av 

varumärken står i fokus. I de sökningar som gjorts hittades endast en studie av Johansson och 

Nöjd (2007) som var relevant som underlag till denna studie. Denna studie såg till skillnader i 

perspektiven mellan redovisare och marknadsförare. I studien var dock inga 

redovisningsansvariga intervjuade, istället intervjuades värderingsexperter som beskrev 

redovisningsperspektivet. Det som gör redovisningsansvariga intressanta är att dessa ansvarar 

för redovisningen av denna omdiskuterade tillgång. Den redovisningsansvarige bör därför 

vara den på företaget som är mest kunnig inom ämnet och har kunskap och kontakt inom det 

praktiska arbetet.  

1.3 Problemformulering 
Enligt ovanstående diskussion framgår varumärkets betydelse när företag kommunicerar 

produkter och tjänster till kunder. Det framgår också att den som framställer de ekonomiska 

rapporterna har sin utgångspunkt i svensk lag där ett av de mest grundläggande kraven är att 

en rättvisande bild skall avspeglas. Utöver detta krav finns det olika regelverk som de 

redovisningsansvariga måste följa i deras arbete med redovisning av varumärken. Tidigare 

diskussion har dock visat att redovisningen av varumärken och att sätta ett värde på denna 

tillgång i praktiken, är mycket svårare än vad reglerna visar. Studiens problemformulering 

lyder därför: 

Vilken syn har redovisningsansvariga i företag på redovisning av varumärken? 

Vilka faktorer påverkar denna syn? 

1.4 Syfte 
Det finns få vetenskapliga undersökningar och rekommendationer inom området redovisning 

av varumärke, i synnerhet vid jämförelse med andra immateriella tillgångar som till exempel 

goodwill. Varumärket är samtidigt mycket avgörande för företagets framtida intäkter, och det 

borde därför finnas fler studier och diskussioner om ämnet. I de tidigare studier som finns 

inom ämnet är det ingen som har undersökt de redovisningsansvariga. Syftet med studien är 

därför att beskriva de redovisningsansvarigas syn på redovisning av varumärke, och vad som 

har påverkat denna syn. 
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2. Metod 
 

I detta kapitel behandlas studiens utförande. Här framgår val av undersökningsmetod samt varför 
denna metod har använts. Det framgår också hur tillvägagångssättet för att samla in data har varit. 
Avslutningsvis görs en kritisk reflektion kring gjorda metodval. 

 

2.1 Metodval 
Den centrala delen av undersökningen har varit att kartlägga hur redovisningsansvarigas syn 

på redovisning av varumärken ser ut. Eftersom att det inte fanns några tidigare studier om 

redovisningsansvarigas syn på ämnet skall studien ses som explorativ, vilket har gjort att ett 

beskrivande metodval behövts. Att studien är explorativ betyder att det är en första studie till 

att bidra med hur de redovisningsansvariga ser på ämnet. Denna studie kan sedan ligga till 

grund för vidare studier med samma perspektiv på ämnet. Vid undersökningar finns det två 

metodval som forskningsteorin skiljer på. Det ena är kvalitativa undersökningar och det andra 

är kvantitativa undersökningar. Kvantitativa undersökningar leder fram till numeriska 

beskrivningar (Dahmström, 1991), medan kvalitativa undersökningar belyser den enskilde 

individens situation på ett djupare plan (Dahmström, 1991). Det valdes att göra en kvalitativ 

undersökning genom intervjuer eftersom att det skulle beskrivas hur redovisningsansvariga 

såg på ämnet och få en insikt i deras situation. En kvalitativ undersökning är mer inriktad på 

ord än siffror (Bryman & Bell, 2011), och en kvalitativ intervju är lämpad för att ge insikt i 

den intervjuades erfarenheter och tankar (Dalen, 2007). I denna studie var det med hjälp av 

ord som det illustrerades och förklararades hur de erfarenheter och tankar såg ut som fanns 

hos de med ansvar för redovisningen av varumärken i företag. Detta för att se ämnet ur deras 

perspektiv. Intervjuer har därmed varit den främsta metoden för att samla in empiri. Denna 

metod har varit lämplig för att kunna föra djupgående samtal med redovisningsansvariga om 

deras syn på varumärken i redovisningen. Detta gav en möjlighet till att ställa följdfrågor som 

är betydligt mer insiktsfulla än de frågor som formulerats bara utifrån den teoretiska 

referensramen. Detta har gett fylligare svar vilket gjorde att inte så många företag behövde 

intervjuas för att få en bild av hur redovisningsansvarigas syn på ämnet ser ut. 

Datainsamlingen till studien har utgått från insamling av både ny data och tidigare framställd 

data. Ny data har samlats in genom intervjuer med redovisningsansvariga som var till hjälp 

för att senare kunna svara på problemformuleringen. Befintlig data har hämtats i tidigare 

uppsatser, årsredovisningar och publicerade artiklar och dessa har använts till den teoretiska 

modellen (figur 1) som presenteras i slutet av den teoreiska referensramen. Den teoretiska 

modellen (figur 1) har sedan varit till hjälp under analys av den data som samlats in. Den 

information som finns i empirikapitlet om de företag som har intervjuats har även hämtats i 

årsredovisningar, på företagens hemsidor och i de informationsblad som mottogs på 

företagen.  

2.1.1 Val av företag 

Då syftet med studien har varit att beskriva redovisningsansvarigas syn på redovisning av 

varumärken, och vad som har påverkat denna syn, valdes det att intervjua 

redovisningsansvariga på företag. De företag som valdes ut för intervju är företag som har 

varumärken redovisade som en tillgång i sin balansräkning. Dessa företag är svenska och 

redovisar enligt regelverket IFRS alternativt anpassar sin redovisning till de nya K3-regler 

som finns för nationella icke-noterade bolag i Sverige. Val av företag har grundat sig i att 

både regelverken IFRS och K3 behandlar redovisningen av varumärken, dock berör K3-
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reglerna inte varumärken lika ingående som IFRS. Regelverket K2 tar inte specifikt upp 

redovisning av varumärken utan behandlar immateriella tillgångar som helhet. De företag som 

redovisar enligt K2-regelverket var därför inte intressanta för denna studie. Därmed var de 

företag som redovisar enligt IFRS samt K3 aktuella. För att få en variation av företag valdes 

inte bara företag som redovisar enligt olika regelverk utan även företag med olika storlek och 

från olika branscher. Företagen kunde delas in i tre olika branscher vilket gav möjligheter till 

att se om detta hade någon betydelse för synen på ämnet. En av anledningarna, till att företag 

som nu anpassar sin redovisning enligt K3 var intressanta, var för att kunna se om och hur 

regelverken påverkar den redovisningsansvariges syn. Detta hade varit svårare om endast 

företag som redovisar enligt IFRS intervjuades. 

För att hitta företag med varumärken i sin balansräkning användes databasen Affärsdata. 

Denna databas gjorde det möjligt att söka efter företag utefter olika kriterier. Dels kunde en 

undre gräns på 500 miljoner kronor i omsättning ställas in för att hitta de stora företagen som 

redovisar enligt IFRS och K3.  Databasen gjorde det också möjligt att sortera bort företag som 

inte hade sitt huvudkontor i Västra Götalands län. Det gick samtidigt att se koncernstruktur 

och företagens årsredovisningar. Eftersom att de första sökningarna över Västra Götalands län 

gav få potentiella företag till intervju, valdes det att söka efter företag över hela Sverige. Efter 

sökningar i Affärsdata sammanställdes en lista med kontaktuppgifter till 22 företag som hade 

varumärken redovisade separat i sin balansräkning. Det var 11 företag som av dessa 22 hade 

sitt huvudkontor i Västra Götalands län och det var dessa som först kontaktades. Anledningen 

till att dessa företag kontaktades först var att det var enklare rent praktiskt och ekonomiskt att 

utföra personliga intervjuer där. Utav de 22 företagen på listan var det 17 som redovisade 

enligt regelverket IFRS. Den främsta orsaken till att redovisningsansvariga valde att inte ställa 

upp på en intervju var att de ansåg sig ha ont om tid. Det var också två redovisningsansvariga 

som varit anställda på det aktuella företagen en mycket kort tid och ansåg sig därför inte ha 

någon uppfattning om ämnet ännu.  

Eftersom genomförandet av intervjuerna och bearbetningen av dem är tidskrävande bör 

urvalet inte vara för stort, men samtidigt behöver intervjumaterialet vara av tillräcklig kvalitet 

för att möjliggöra tolkning och analys av materialet (Dalen, 2007). Representanter från sex 

olika företag intervjuades för att få en tillräcklig bild av en redovisningsansvarigs situation. 

Sex respondenter ansågs som nödvändigt för att se om det fanns likheter eller skillnader i 

deras syn på ämnet och fler intervjuades inte då mycket tid och arbete gavs till dessa. De sex 

respondenter som valdes ut ansågs vara representativa då de både hade arbetat med 

redovisning av varumärke och hade en position som innefattade ett ansvar och därmed hade 

erfarenhet av vad som påverkade synen. Antal respondenter bör med tanke på 

tidsbegränsningen vara mellan fem och tio stycken (Thomsson, 2002). Respondenterna 

kontaktades via telefon för att kunna stämma av att personen i fråga var lämplig för studien. 

Fyra av de sex intervjuade redovisade enligt IFRS, medan resterande två redovisade enligt 

K3. Dessa sex respondenter gav tillräckligt med information inom ämnet för att sedan kunna 

göra en bedömning av hur redovisningsansvariga ser på varumärken i redovisningen och vad 

som påverkar denna syn. 

2.1.2 Intervjuernas tillvägagångssätt 

Innan intervjuerna ägde rum gjordes en intervjumall (se bilaga 2). Intervjumallen innehåller 

de frågor och teman som kommer att vara centrala i intervjun, och ska täcka de viktigaste 

områdena (Dalen, 2007). Denna mall var sedan till hjälp vid genomförande av intervjuerna. 

Den gav en överblick över vilka områden som var genomgångna och så att någon 

betydelsefull fråga inte missades. Intervjumallen låste aldrig intervjun utan det var hela tiden 

möjligt att fortsätta med följdfrågor och detaljerade frågor som var lämpliga. Intervjumallen 
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var inte identisk vid samtliga intervjuer eftersom det genom den första intervjun upptäcktes 

att förbättringar och anpassningar fanns att göra. Trots att intervjumallarna inte var identiska 

så innehöll de samma teman. Intervjumallen som användes var uppdelad i olika teman med 

ungefärliga frågor som kunde användas för att öppna upp temat (Se bilaga 2). När 

intervjumallen är en lista över specifika teman som ska beröras och har en ungefärlig ordning 

på dem är det en semi-strukturerad intervju (Bryman & Bell, 2011). Eftersom att det inte 

fanns några bestämda frågor eller någon bestämd ordning tilläts respondenten ha stor frihet att 

utforma svaren, varpå det var möjligt att ställa lämpliga följdfrågor och vara flexibla, var 

intervjuerna semi-strukturerade. Noggranhet beaktades under intervjuerna för att inte ställa 

ledande frågor eller styra in respondenten åt något håll. Eftersom att det är viktigt att få med 

den intervjuades egna ord (Dalen, 2007) spelades intervjuerna in för att kunna få med exakta 

citat i studien. Inspelningarna gjorde det även lätt att gå tillbaks och dubbelkolla svar på 

frågor.  

Både personliga intervjuer och telefonintervjuer användes. Telefonintervjuerna gjordes på 

grund av önskemål från respondenter, studiens tidsram och geografiskt avstånd till 

huvudkontoren. Samtliga respondenter och företag var i studien anonyma för att 

respondenterna i så stor utsträckning som möjligt skulle förklara sin syn på ämnet, utan att 

tänka på sitt eget eller företagets rykte. Vid den första kontakten med respondenterna visade 

sig detta också vara en anledning till att två av respondenterna kunde tänka sig att ställa upp.  

Tabell 1. Sammanställning intervjuer  

Företag Respondent Datum Intervjuns karaktär  

 

Företag A 

 

Respondent A 

 

2013-04-05 

Personlig intervju på 

huvudkontoret för 

företag A 

Företag B Respondent B 2013-04-10 Telefonintervju  

Företag C Respondent C 2013-04-10 Telefonintervju 

 

Företag D 

 

Respondent D 

 

2013-04-12 

Personlig intervju på 

huvudkontoret för 

företag D 

Företag E Respondent E 2013-04-16 Telefonintervju 

Företag F Respondent F 2013-04-18 Telefonintervju 

2.2 Analys 
Efter genomförandet av intervjuerna gjordes en genomgång av varje intervju för sig. Vid 

genomgång av det inspelade materialet skrevs det ned vad respondenterna sagt ordagrant i ett 

dokument. Detta dokument var sedan till en hjälp vid utformning av både empirikapitel och 

analyskapitel. Ljudfilerna behölls för att senare kunna dubbelkolla för att kunna citera 

respondenterna rätt. Dokumentet var då till stor hjälp för att hitta rätt citat i ljudfilen. I 

analyskapitlet utgicks det från den modell (figur 1) som presenterats i den teoretiska 

referensramen för att analysera den insamlade datan utifrån studiens syfte och 

problemformulering.  
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2.3 Metodkritik 
Validitet är måttet på att de som undersöktes verkligen var de som skulle undersökas (Bryman 

& Bell, 2011). För att validiteten skulle vara så bra som möjligt var noggrannhet viktigt när 

företagen kontaktades. Inre validiteten mäter hur väl studiens observationer möter de teorier 

som lagts fram (Bryman & Bell, 2011) innan empiri samlats in. Företagen informerades enligt 

bedömning väl om studiens syfte. På så vis kunde den som bäst kunde svara på intervjuen 

kontaktas. På så vis hanterades den inre validiteten och uteslöt svar från fel representanter i 

företaget. För att hantera den yttre validiteten under intervjun gjordes ansträngningar för att i 

största möjliga mån undvika godtyckliga begrepp som var öppna för tolkning. Reliabilitet är 

måttet på i vilken utsträckning ett tillvägagångssätt skulle ge samma resultat vid upprepade 

tillfällen, och vid lika omständigheter (Bell, 2000). Innan intervjuerna utfördes informerades 

den som skulle intervjuas vid telefonsamtalet om de huvudfrågor som intervjun skulle utgå 

från. Det skickades även mail till respondenterna (se bilaga 3) som gjorde de mer förberedda 

inför intervjutillfällena. I detta mail gavs en kort bakgrund till varför deras åsikter var 

intressanta samt att det gav respondenterna en bild av vilka teman som intervjuerna skulle 

innehålla. Detta för att reliabiliteten skulle öka när den som intervjuas har en möjlighet att 

läsa på och förbereda sig.  

I och med avsaknaden av tidigare studier med denna studies perspektiv på ämnet, fanns det ett 

begränsat urval av källor för uppbyggnad av problembakgrund, problemdiskussion samt 

teoretisk referensram. Detta gjorde att mycket tid fick läggas på att söka efter data, samt 

använda studier med olika perspektiv på ämnet. Studien anses explorativ då inga tidigare 

studier kring redovisningsansvarigas syn på ämnet har påträffats genom sökningar. Sökningar 

har gjorts i databaserna ABI/INFORM Complete, Emerald, Google Schoolar och Science 

Direct. Även sökningar på google.se har visat att studier med detta perspektiv på ämnet 

saknas. Exempel på sökord som använts har varit: balansräkning, IAS 38, IFRS, immateriella 

tillgångar, redovisning, redovisningsansvariga, varumärken, varumärkesredovisning, 

varumärkesvärdering, värderingsmetoder. Dessa sökord har använts i olika kombinationer och 

även med tillägg av mer specifika sökord. Sökorden har också översatts till engelska för att 

hitta fler artiklar och studier inom området. Utefter dessa sökningar har studien kallats 

explorativ, vilket betyder att det inte kan garanteras att det inte finns någon studie med vårt 

perspektiv på ämnet utanför våra sökningar. 

Intervjuer utfördes på sex olika företag. På varje företag valdes att intervjua en person med 

ansvar för redovisningen på företaget. Studien kan inte generalisera hur samtliga redovisare 

och redovisningsansvarigas syn på redovisning av varumärken ser ut utanför denna studie. 

Denna studie bidrar istället med en första bild av hur redovisningsansvariga ser på 

redovisning av varumärken.  

Vid sökningar efter lämpliga företag med databasen Affärsdata visade det sig att färre företag 

än vad som förutsatts hade varumärken redovisade. Detta var huvudanledningen till att även 

företag utanför Västra Götalands län intervjuades. Även företagen som redovisade enligt K3 

sållades till en början bort. För att hitta lämpliga företag krävdes en granskning av de stora 

företagens årsredovisning var för sig. Detta var mycket tidskrävande men hade samtidigt inte 

varit genomförbart utan Affärsdata och avgränsningen på omsättning. I efterhand 

konstaterades det att en tillfällig avgränsning till Västra Götalands län och regelverket IFRS 

enbart kostade tid då telefonintervjuer visade sig ge lika mycket data som personliga 

intervjuer. Samtidigt gav intervjuerna av K3-företag viktig information till ämnet. Övriga 

metodval anses i efterhand varit lämpliga. Något annat metodval anses inte varit mer 

gynnsamt för att fylla studiens syfte.  
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I studien är samtliga respondenter och företag anonyma vilket gör det svårt att genomföra 

studien igen och få samma resultat. Eftersom att företagen som redovisar enligt IFRS eller K3 

ofta är välkända av allmänheten var det också en balansgång vid presentation av företagen i 

studien. Samtidigt som företagen skulle beskrivas så bra som möjligt skulle företagen hållas 

anonyma. Detta kan ha medfört att information som varit intressant för läsaren inte finns med 

vid presentation av företagen. Den information som finns om varje företag och respondent 

anses ändå vara tillräcklig för att läsaren skall kunna få en bild av företagen och 

respondenterna. Vid genomförandet av studien visade det sig dock vara nödvändigt att låta 

både respondenterna och företagen vara anonyma, då det bland annat var en avgörande faktor 

för om respondenterna kunde tänka sig att ställa upp eller inte. Respondenterna behövde nu 

inte heller oroa sig för företagets rykte när en så känslig tillgång som varumärket 

diskuterades.  
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3. Teoretisk referensram 
 

I teorikapitlet redogörs för olika definitioner, regler och begrepp som läsaren har nytta av vid 
förståelsen för ämnet samt ger en grund för den teoretiska modell som presenteras avslutningsvis. En 
beskrivning av de vanligaste värderingsmodellerna presenteras också för att läsaren ska förstå 
skillnaden mellan dem. Efter det presenteras resultat från de tidigare studier som berör studien. Till 
sist presenterars studiens teoretiska modell över de redovisningsansvarigas syn på varumärken i 
redovisningen och vad den påverkas av. Modellen bygger på den institutionella teorin kombinerat 
med bland annat de lagar och regler som redovisaren måste förhålla sig till.  

 

3.1 Inledningsavsnitt 
Det finns mycket osäkerhet kring varumärken i redovisningen som påverkar de 

redovisningsansvariga. För de som arbetar med redovisning finns det ett relativt stort 

tolkningsutrymme vid värderingen av varumärken. Den värdering som görs vid ett förvärv 

bygger på flest antaganden och tolkningar när varumärket skall värderas som del av ett 

förvärv. Vid omvärdering och eventuell nedskrivning finns det också mycket 

tolkningsutrymme för redovisaren. Redovisningen av ett redan värderat varumärke ställer inte 

till med mycket problematik och därför är tidigare studier i huvudsak fokuserade på 

värderingen vid förvärv och omvärdering. För att se hur redovisningsansvariga uppfattar 

redovisningen av ett varumärke används den institutionella teorin.  

3.2 Definitioner, regler och begrepp  

3.2.1 Definition immateriell tillgång 

Immaterialla tillgångar är en form av tillgång som under senare år har fått en allt större 

betydelse för företag och dess framgång. För många företag är de immateriella tillgångarna 

väsentliga faktorer för framgång samt en betydande del av det totala värdet på företaget 

(Stolowy et al., 2001). 

IFRS definierar immateriella tillgångar som ”en identifierbar icke-monetär tillgång utan 

fysisk form” (FAR Akademi, 2012a, p.543). Det som är unikt för immateriella tillgångarna är 

att de, till skillnad från materiella tillgångarna, inte har någon fysisk form (FAR Akademi, 

2012a) och det finns då inget materiellt att ta fasta på vid bedömning av tillgångarnas värde 

och ekonomiska livslängd.  

Smith (2006) ger i sin bok exempel på vad en immateriell tillgång kan vara i sin förklaring: 

”Immateriella tillgångar är resurser som patent, licenser, varumärken, och investeringar i 

forskning och utveckling, vilka inte är av materiell karaktär men överrensstämmer med 

definitionen av tillgångar”(Smith, 2006, p.155). 

3.2.2 Varumärken 

Varumärket och vad det representerar är för många företag en av de viktigaste tillgångarna. 

Det anses ge konkurrensmässiga fördelar samt vara en bidragande orsak till framtida intäkter 

(Calderon et al., 1997). 

 

Varumärken har länge använts för att ge sigill åt varor och tjänster. Det finns en mängd olika 

definitioner framtagna om vad ett varumärke är och vad det står för. De som arbetar med 
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varumärken har till och med svårt att komma överens om vad ett varumärke är på grund av att 

det är så immateriellt (Chevron, 2000). Nedan ges exempel på definitioner av ett varumärke. 

Stolowy et al. (2001, p.148) ger en enkel definition: 

”Brands can be defined as any word, tone, symbol or design to identify and distinguish one 

product or group of products from other products.” 

Baines et al. (2008, p.374) definierar varumärken som:  

”A name, term, sign, symbol or design or a combinatiom, intended to identify the goods, or 

services of one seller or groip of sellers, and to differentiate them from those of competitiors” 

Tollington (1998, p. 180) definierar varumärken som:  

”A brand asset is a name and/or symbol (a design, a trade mark, a logo) used to uniquely 

identify the goods or services of a seller from those of its competitors, with a view to 

obtaining wealth in excess of that obtainable without a brand. A brand asset's unique identity 

is secured through legal recognition which first protects the seller from competitors who may 

attempt to provide similar goods and/or services and, secondly, enables it to exist as an entity 

in its own right and therefore be capable of being transferred independently of the goods 

and/or services to which it was originally linked." 

Seetharaman et al. (2001, p. 243) ger två olika definitioner på varumärken. Den första ger en 

definition ur en redovisningssynvinkel medan den andra ger en mer symbolisk definition. 

Definition av varumärke som tillgång: 

”A brand can be defined as an asset that does not have physical existense and the value of 

which cannot be determined exactly unless it becomes the subject of a specific business 

transaction of sale and acquisition.” 

Definition av varumärke som symbol: 

”A name or a symbol – and its associated tangible and emotional attributes – that is intended 

to identify the goods or services of one seller in order to differentiate them from those of 

competitors.” 

Sammanfattningsvis anses varumärken enligt definitionerna ovan utgöras av något som en 

individ kan ta fasta vid och relatera till grafiskt. Antingen en symbol, ett ord eller en ton. 

Varumärket anses ha funktionen att skilja liknande produkter åt samt att skilja olika 

tillverkare från varandra. Seetharaman et al. (2001) anger att när varumärket ses som en 

tillgång är den immateriell och värdet går inte att bestämma exakt förrän en försäljning har ägt 

rum.  

Varumärken kan ses på två olika sätt. Det ena är själva symbolen som varumärket har. Det är 

denna som kan skyddas genom registrering och som kan köpas och säljas på en marknad. Den 

andra synvinkeln utgörs av det som företagen inte själva kan styra över, utan vad 

individer/konsumenter faktiskt tycker om ett varumärke. Detta går inte handla med, det kan 

inte hållas i ett register och det är under ständig förändring (Noble, 2006). 

Baines et al. (2008) beskriver ovanstående resonemang på ett likande sätt. Här framställs 

synen på att varumärken har en egen karaktär med en slags personlighet. Det ses som att det 

finns inre egenskaper tillsammans med yttre egenskaper. De inre är liknande de Noble (2006) 

tar upp, så som vad varumärket står för och vad det har för social förankring. Varumärken har 

en känslomässig påverkan på konsumenter (Sen, 2010), vilket kan kopplas till de inre 

egenskaperna. De yttre egenskaperna är då istället sådant som namn, logotyp, 

marknadsföringssätt och så vidare (Baines et al., 2008). Enligt Baines et al. (2008) så 
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påverkas inte de inre egenskaperna av en eventuell förändrig i de yttre. Detta kan ifrågasättas 

då Noble (2006) anser att individer påverkas av allt som de förknippar med varumärket, på ett 

eller annat vis. Goda erfarenheter ger positiv respons medan otrevliga erfarenheter ger negativ 

respons (Noble, 2006) och konsumenterna lägger båda typerna av egenskaper på minnet 

(Noble, 2006) och förknippar dessa med varumärket. 

Den del av varumärket som är den inre delen är den del som kan ses kontrolleras av 

konsumenterna (Noble, 2006) då det faktiskt är i dessa tankar som föreställningarna om vad 

ett varumärke är uppstår. Det är summan av deras förståelse/uppfattningar som utgör denna 

del av varumärket (Noble, 2006). Detta är värdeskapande på ett sätt som kan vara svårt för 

företagen att mäta. Finns det ett registrerat varumärke går det att mäta värdet på de kostnader 

som är hänförliga till framtagandet av just det registrerade varumärket.  

Genom att utgå från ovanstående ges här en egen definition på varumärken.  

”Varumärken är namn, tecken, symboler eller liknande som skapar en identitet åt en produkt 

eller ett företag. Denna identitet är en tillgång när produkten/tjänsten ställs mot 

konkurrenter. Identiteten styrs av omgivningens uppfattning om varumärket, och är därför 

svår att kontrollera” 

3.2.3 Presentation av IFRS 

I regelverket IFRS är redovisningsstandarder samlade som noterade företag med sin bas i EU-

länder, är skyldiga att tillämpa vid framtagande av finansiella rapporter (FAR Akademi, 

2012a). EU-kommissionen antog IFRS som standard år 2005 och har sedans dess varit 

aktuellt som regelverk. I föreställningsramen för utformningen av finansiella rapporter utläses 

att syftet med denna internationella standard är att harmonisera de skillnader som finns i 

framställningen av finansiella rapporter mellan olika länder. Tanken är att minska 

skillnaderna mellan olika bestämmelser, redovisningsstandarder samt metoder för 

framställandet (FAR Akademi, 2012a).  

3.2.3.1 Regelverk och standarder 

I syftet för IAS 38 framgår vad standarden reglerar. IAS 38 är den standard i IFRS som anger 

vad som skall tas hänsyn till vid redovisning och värdering av immateriella tillgångar. Här 

regleras även varumärken som tillgång då dessa, som tidigare belysts, är en form av 

immateriella tillgångar (FAR Akademi, 2012a).  

När varumärken förvärvas i samband med företagsförvärv skall varumärkets värde separeras 

från den totala summan goodwill. Även efter förvärvstidpunkten skall redovisningen av 

goodwill och varumärke ske skilt från varandra (FAR Akademi, 2012a). 

Varumärken som inom företaget har skapats och vuxit fram får enligt IAS 38 punkt 63, inte 

tas upp som immateriella tillgångar. Anledningen anges i IAS 38 punkt 64. Det anses inte 

vara möjligt att särskilja utgifter för ett internt upparbetat varumärke från utgifterna för 

utvecklandet av affärsverksamheten i sin helhet. Undantag är om utvecklandet har skett inom 

ett projekt där hänförliga kostnader, på ett tillförlitligt sätt, kan pekas ut. Projektet skall även 

sannolikt komma att generera framtida ekonomiska fördelar. Detta enligt punkt 58, IAS 38 

(FAR Akademi, 2012a).  

För att ett varumärke skall få tas upp som en tillgång i balansräkningen måste 

anskaffningsvärdet på ett tillförlitligt sätt kunna beräknas (FAR Akademi, 2012a). Detta anses 

endast vara möjligt då varumärket har hanterats på en aktiv marknad. Roslender och Hart 

(2006) anger att det är först vid en försäljning av varumärket som dess värde framgår. Alltså 
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måste ett företag enskilt eller i samband med ett företagsförvärv ha förvärvat varumärket för 

att det skall få tas upp som en tillgång.  

3.2.3.2 Begrepp 

Begrepp som är aktuella och som till stor del ligger till grund för de diskussioner som funnits 

genom tiden förklaras mer ingående nedan.  

Nyttjandeperiod 

Nyttjandeperioden är den period som en tillgång bedöms vara tillgänglig för ett företag, 

alternativt den period tillgången förväntas ha ett ekonomiskt värde och kommer att generera 

ekonomiska fördelar för företaget (FAR Akademi, 2012a). När nyttjandeperioden har löpt ut 

anses tillgången inte längre ha något värde för företaget och skall då inte längre redovisas till 

något belopp i balansräkningen.  

Då ett varumärke är en immateriell tillgång utan fysisk form går det inte se till slitage eller 

liknande vid fastställande av nyttjandeperioden. Det får istället ses till vilka begränsningar 

som finns i tillgångens omgivning vid denna bedömning. Exempel på sådana begränsningar 

att ta hänsyn till är stabiliteten i branschen och konkurrenters väntade åtgärder (FAR 

Akademi, 2012a). Ett varumärke kan stå kvar i värde, växa eller försvinna helt (Seetharaman 

et al., 2001). Enligt IAS 38 punkt 88 kan nyttjandeperioden fastställas till antingen begränsad 

eller, om det finns grund för det, obegränsad. Det förtydligas dock i punkt 91 att en 

obestämbar nyttjandeperiod inte är det samma som en oändlig nyttjandeperiod. Det är 

företaget som ansvarar för och skall göra bedömningarna av huruvida varumärket har en 

begränsad eller obegränsad nyttjandeperiod (FAR Akademi, 2012a). 

Avskrivning 

Då ett varumärke bedöms ha en begränsad nyttjandeperiod skall det årligen göras 

avskrivningar på tillgångens redovisade värde för att sprida kostnaderna över 

nyttjandeperioden. Avskrivningarna görs tills tillgången är utrangerad. Både 

avskrivningstiden och avskrivningsbeloppet skall årligen prövas med hänsyn till eventuella 

förändringar som skett (IAS 38, punkt 106). Ett varumärke med obegränsad nyttjandeperiod 

ska inte skrivas av (FAR Akademi, 2012a). 

Huruvida det skall göras avskrivningar eller inte på varumärken har varit en omdebatterad 

fråga. Innan IFRS antogs av EU-kommissionen år 2005 gick både åsikter och 

tillvägagångssätt isär mellan EU-länder. Vissa tyckte att problematiken med att på ett säkert 

sätt fastställa nyttjandeperioden var ett argument för att avskrivningar inte skulle göras alls. 

Medan andra tyckte att varumärkens starka kopplingar till produkter, som byttes ut alternativt 

utvecklades, bestyrkte att värdet faktiskt sjunker och bör skrivas av (Stolowyet al., 2001).  

Nedskrivning/Omvärdering  

Nedskrivning görs av tillgångar då det aktuella värdet har minskat. Dessa nedskrivningar görs 

enligt IAS 36 Nedskrivningar. För varumärken görs bedömningen om nedskrivningsbehov i 

samverkan med IAS 38.  

Vad gäller varumärken skiljer sig tillvägagångssättet åt beroende på om det har angetts en 

begränsad eller obegränsad nyttjandeperiod. Enligt IAS 36 punkt 9 skall det vid varje 

redovisningsperiods slut göras en bedömning om det finns en indikation på värdeminskning. 

Varumärken med begränsad nyttjandeperiod behöver endast göra nedskrivningsprövningen 

om det finns en indikation vid årets slut på att värdet har förändrats. Finns det en indikation 

skall det göras en beräkning av återvinningsvärdet. För de varumärken som har en obegränsad 

nyttjandeperiod krävs enligt IAS 38 punkt 108 att det årligen görs en prövning av det 
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bokförda värdet vid periodens slut, samt att det görs en prövning av värdet vid indikation om 

att en värdenedgång skall ha ägt rum, oberoende av tidpunkt på året (FAR Akademi, 2012a). 

Ansvaret för att prövningar av värdet på varumärken görs ligger hos företaget, enligt IAS 36. 

Om företaget skulle upptäcka att ett varumärke är för lågt värderat ger IAS 36 ingen möjlighet 

att öka värdet av tillgången. Återföringar av tidigare nedskrivna belopp får inte göras om det 

visat sig att det minskade värdet på varumärket endast varit temporärt.  

Rättvisande bild  

Företag skall enligt Årsredovisningslagen 2:3 (1995:1554) uppnå en rättvisande bild med sin 

redovisning. Rättvisande bild är ett begrepp som kommer från det brittiska uttrycket ”True 

and Fair view” (Smith, 2006). I Årsredovisningslagen 2:3 (1995:1554) anges det att 

balansräkning, resultaträkning samt noter skall ge en rättvisande bild av företagets ställning 

och resultat. Om den rättvisande bilden har stärkts av tilläggsupplysningar skall ovanstående 

kompletteras med dessa. Här lämnas bland annat upplysningar om företagen varit tvungen att 

avvika från regler och standarder för att ge en mer korrekt bild av verkligheten.  

EU antog denna redovisningsprincip som en följd av att Storbritannien blev ett av 

medlemsländerna (Smith, 2006) och har sedan dess använts som en övergripande princip. Det 

finns svårigheter med att tolka exakt vad principen uttrycker. Huvudsyftet är att finansiella 

rapporter skall avspegla en så korrekt bild av företagets ställning och verksamhet (FAR 

Akademi, 2012a) som möjligt samt att göra det yttersta för att avspegla verkligheten (Smith, 

2006). Detta främst genom att företagen ska följa lagar och standarder, men skulle en 

situation uppstå där företaget genom att inte följa lagar och standarder uppnå en mer 

rättvisande bild, så skall företagen göra det yttersta för att avspegla verkligheten (Smith, 

2006). 

Det är viktigt att den som utformar de finansiella rapporterna håller sig till den information 

som finns och inte på egen hand skapar information att utgå från som inte avspelar 

verkligheten (Solomons, 1991). En av redovisarens huvuduppgifter är att se till så att 

intressenter får den information som de behöver, utan att den har formats och korrigerats. 

Informationen får inte lura intressenterna. Om företag inte är neutrala till informationen som 

upprättare av finansiella rapporter, kan företagets trovärdighet äventyras (Solomons, 1991) 

vilket kan påverka företagets rykte negativt. Att vara objektiv i sin hantering av information 

är en viktig del för att inte trovärdigheten för företaget skall skadas. Detta är vad begreppet 

rättvisande bild i grunden är menat för. 

3.2.4 Regelverket BFNAR 2012:1 K3  

K3 är ett regelverk utgivet av Bokföringsnämnden för företag som av årsredovisningslagen 

klassas som större till karaktär. Vid framtagandet av K3 har en av utgångspunkterna varit 

IFRS for SMEs. IFRS for SMEs är, jämfört med fullversionen av IFRS, ett förenklat och 

mindre komplext regelverk. Bland annat har delar som inte är relevanta för små och 

mellanstora företag tagits bort samt att språket har förenklats (IFRS Foundation [2013-05-

07]). I huvudsak följer K3 kapitelordningen i IFRS for SMEs (Bokföringsnämden, 2012). 

Främst riktar sig K3 till de företag som enligt Årsredovisningslagen 1:3 (1995:1554) anses 

vara stora företag, de företag som är moderföretag i en större koncern samt publika aktiebolag 

som inte redovisar enligt IFRS. Mindre företag kan välja att redovisa enligt regelverket K3 

men får om så önskas redovisa enligt andra förenklade regelverk (Bokföringsnämnden, 2012).  
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3.2.4.1 Kapitel 18 Immateriella tillgångar  

I kapitel 18 finns de regleringar som berör immateriella tillgångar. De allmänna kriterierna för 

vad som är en immateriell tillgång är de samma som för IAS 38. Definitionen säger att ”en 

immateriell tillgång är en icke-monetär tillgång utan fysisk form” (Bokföringsnämnden 2012, 

p.147) och kravet för att få klassas som tillgång är att den skall vara identifierbar. Om ett 

varumärke uppfyller kraven för att få klassas som en immateriell tillgång skall det tas upp 

som en tillgång i balansräkningen. Internt upparbetade varumärken får inte heller enligt K3 

tas upp som tillgångar, utan skall kostnadsföras direkt (Bokföringsnämden, 2012). 

De största skillnaderna mellan regelverken IFRS och K3 är att nyttjandeperioden enligt K3-

regelverket inte får antas vara obestämbar samt att det inte finns något tvång på att skilja 

varumärken från goodwill. Nyttjandeperioden skall sättas till max 10 år och avskrivningar 

skall under denna period ske systematiskt (Bokföringsnämnden, 2012). Varumärken skall 

skiljas från goodwillposten så fort det går att göra en tillförlitlig bedömnig av värdet på 

tillgången. Går inte detta skall posterna redovisas tillsammans. Nyttjandeperioden skall endast 

omprövas om det finns en indikation på att den har ändrats sedan föregående balansdag. Då 

varumärken enligt K3-regelverket årligen skrivs av görs endast en värdering av tillgången vid 

förvärvet. Metoder som används kan enligt regelverket vara metoden för direkt hänförbara 

kostnader eller metoden för framtida kassaflöden. Som en följd av att nyttjandeperioden skall 

vara bestämd behövs endast prövning för nedskrivning göras om det finns en indikation om 

att värdet på tillgången har minskat (Bokföringsnämden, 2012). 

3.3 Regler om revision 
I bokföringslagen 6 kap. 1§ (1999:1078) utläses vilka företag som enligt svensk lag är 

skyldiga att få sin årsredovisning granskad av en revisor genom en revision. I revisionslagen 

(1999:1079) finns bland annat de bestämelser som gäller vid en revision. I 5§ framgår att 

revisorn skall granska företagets årsredovisning och bokföring samt företagsledningens 

förvaltning av företaget under det gångna året. Hur stor och djup granskning som behövs 

beror på vad som krävs för att en god redovisningssed skall uppnås (FAR Akademi, 2012b).  

Avsikten med en revision är att företagens räkenskaper och ledning skall granskas (FAR 

Akademi, 2012b) så att den ekonomiska information som utges avspeglar företagens 

verklighet i största möjliga mån och inte innehåller väsentliga felaktigheter. Syftet med en 

revision är att öka förtroendet för de finansiella rapporterna hos avsedda användare (FAR 

Akademi, 2012b). Då revisorn efter en revision godkänner räkenskaperna och utan 

anmärkningar tillstyrker att en årsstämma skall fastställa dessa, har de granskat att lagar och 

rekomendationer har efterföljts. Revisorn skall genom att samla revisionsbevis och analytiskt 

granska dessa avgöra om företag följer lagar och rekomendationer (FAR Akademi, 2012b). 

3.4 Värderingsmetoder 
Det finns olika modeller för att sätta ett värde på varumärket i balansräkningen. Dessa 

modeller kan placeras i tre generella metoder. Dessa metoder är den kostnadsbaserade, den 

marknadsbaserade och den inkomstbaserade metoden (Salinas & Ambler, 2009). Vilken 

metod som används beror på vilken information som finns tillgänglig och vad företaget vill 

visa med tillgången (Seetharaman et al., 2001). De olika metoderna beräknar värdet på 

varumärket utifrån olika grunder. Den kostnadsbaserade tar till exempel fasta på vilka 

kostnader som uppstått vid uppbyggandet, medan den marknadsbaserade grundar sig i vilket 

marknadspriset är idag. En del varumärken finns det till exempel ingen aktiv marknad för och 

det är då inte passande att använda en marknadsbaserad metod.  
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3.4.1 Kostnadsbaserad metod 

Enligt metoden värderas varumärkets värde på basis av anskaffningsvärdet för tillgången, 

eller eventuellt vad det skulle kosta att återskapa ett likvärdigt varumärke (Salinas & Ambler, 

2009). De kostnader som är hänförliga är de faktiska kostnaderna i samband med förvärv, 

uppförande eller underhåll av varumärket (Seetharaman et al., 2001). Revisorer anser ofta att 

detta är den mest lämpliga metoden eftersom den överensstämmer med vanlig 

redovisningssed för värdering av tillgångar. Denna metod får kritik för att den säger mycket 

lite om framtiden, för att enbart direkt hänförbara kostnader räknas med och för att den inte 

säger något om det framtida mervärdet. Det kan också vara svårt att värdera nedlagda 

kostnader på gamla varumärken som behöver diskonteras till nuvärde (Seetharaman et al., 

2001). 

3.4.2 Marknadsbaserad metod 

Denna metod fokuserar på varumärkets externa miljö och hur den hanteras där (Seetharaman 

et al., 2001). Om inte varumärket som tillgång anses vara unikt, och det går att jämföra med 

andra varumärken som sålts på en öppen marknad, kan den marknadsbaserade metoden 

användas. Med metoden uppskattas varumärkets värde genom hänvisning till transaktioner på 

den öppna marknaden (Salinas & Ambler, 2009). Dessa transaktioner visar då 

marknadsvärdet när jämförbara varumärken byter ägare. Värdet på varumärket skall enligt 

den marknadsbaserade metoden baseras på det värde varumärket kan säljas för (Seetharaman 

et al., 2001). Problemet med metoden är att den bygger på att marknadsvärdet är känt. För de 

flesta varumärken saknas en aktiv marknad då handeln med varumärken är begränsad och 

många varumärken är unika. Då finns heller inga försäljningspriser att basera värderingen på 

(Seetharaman et al., 2001). 

3.4.3 Inkomstbaserad metod 

Metoden vilar på antagandet att ett varumärke är en tillgång eftersom det ska generera 

framtida kassaflöden. Metoden bygger på att varumärket ska redovisas utefter de framtida 

kassaflöden som genereras av varumärket. Både för nuvarande ägare och för potentiellt nya 

investerare. Detta gör att det krävs identifiering av de framtida intäkterna, och dessa ska 

diskonteras till ett nuvärde (Salinas & Ambler, 2009). För att bestämma de framtida 

nettoinkomster som varumärket bidrar med beräknas skillnaden i vad konsumenten betalar för 

märkesprodukten, och för motsvarande produkt utan märke. För att detta ska vara möjligt 

måste en varumärkesfri produkt som motsvarar varumärkesprodukten existera (Seetharaman 

et al., 2001). Den metod som regelbundet används av de inkomstbaserade 

värderingsmetoderna är den så kallade Relief of royalty -metoden. Flertalet experter anser 

metoden vara den bäst lämpade för värderingar (Salinas & Ambler, 2009). Värderingar enligt 

Relief of royalty-metoden ser till vilka årliga licensavgifter som finns angivna i avtal för 

varumärket (Seetharaman et al., 2001).  

3.5 Tidigare studier kring redovisning av varumärke 
Lengberg och Muameleci (2012) har gjort en studie om hur varumärken värderas i praktiken, 

och vilka metoder/modeller som är vanligast vid värderingen. De gjorde en undersökning 

genom intervjuer med värderingsspecialister på immateriella tillgångar. Studien grundar sig 

därför på deras tankar och åsikter. Studien har visat att det vid förvärv oftast är en oberoende 

extern specialist som hjälper företagen vid genomförandet av värderingen eftersom det är en 

så komplicerad process att genomgå. 
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Nolerås och Simunovic (2012) har i sin studie undersökt problematiken kring att välja 

värderingsmetod för varumärken vid förvärv. Intervjuer gjordes med tre stycken experter 

inom området varumärkesvärdering. För att värderingar av varumärken vid förvärv skall 

kunna göras på ett sätt som har hög grad av tillförlitlighet bör företag enligt studien anlita 

externa värderare. Detta för att externa konsulter kan ha en högre grad av objektivitet än 

redovisare anställda hos företaget vid värderingen. Personliga åsikter har enligt studien alltid 

en viss påverkan på valet av värderingsmetod. Därför kan det vara positivt att ta in externa 

konsulter som har en högre grad av objektivitet och kan av omvärlden uppfattas som positivt 

och öka trovärdigheten för företaget. Båda studierna visar härmed att en extern värderare bör 

användas vid värdering av förvärv.  

 

I studien av Lengberg och Muameleci (2012) har det lagts fram bevis för att varumärken är 

viktiga för värdeskapande i företagen. Lengberg och Muameleci (2012) kom i sin studie fram 

till att de metoder som i huvudsak används idag tillhör klassificeringen kostnadsbaserade, 

marknadsbaserade och inkomstbaserade. Vilken metod som används beror på varumärkets 

bakgrund och olika parametrar som leder till det uppskattade värdet. Olika teoretiska värden 

genereras av de olika värderingsmetoderna, detta trots att det gäller samma varumärke. Det är 

därför viktigt att antaganden och resonemang som förs i samband med värderingen är rimliga.  

I studien av Nolerås och Simunovic (2012) gav intervjuerna ingen information om att de 

kunde enas om en metod till att vara bäst lämpad. Studien kommer dock fram till att vilken 

metod som används avgörs av vilken information som finns tillgänglig vid 

värderingstidpunkten. De metoder som även här diskuteras är den kostnadsbaserade, den 

marknadsbaserade samt den inkomstbaserade. 

 

Lengberg och Muameleci (2012) kom fram till att den vanligaste värderingsmetoden i Sverige 

är den inkomstbaserade. Valet av denna metod motiverades med att den beaktar de framtida 

ekonomiska fördelar som varumärket förväntas generera. Den tar hänsyn till potentiella 

möjligheter istället för att beakta det som faktiskt har hänt. Inom den inkomstbaserade 

metoden finns det olika ansatser som tillämpas. Relief of royalty-modellen är den ansats som 

används oftast enligt studien. Nolerås och Simunovic (2012) kommer fram till slutsatsen att 

Relief of royalty-modellen är den som rekommenderas. Respondenterna i denna studie ger 

något olika uppgifter om hur denna modell skall användas, men de är alla överrens om att den 

är användbar – på ett eller annat sätt. En av respondenterna i denna studie anger att denna 

modell endast bör användas som kontrollmodell då den tenderar att undervärdera varumärken, 

och rekommenderar istället pris- och volympremie-modellen. Denna modell är även en 

inkomstbaserad värderingsmetod.  

 

Det har i studien av Lengberg och Muameleci (2012) även visat sig att den kostnadsbaserade 

metoden är mindre lämplig eftersom att den endast tar hänsyn till de faktiska och direkt 

hänförbara kostnader som finns. Problemet med att den gör det är att de flesta kostnader kan 

motiveras till att stärka varumärken, och för att historiska kostnader är svåra att beräkna. 

Detta trots att metoden anses följa god redovisningssed när den endast tar hänsyn till faktiska 

kostnader. Den kostnadsbaserade värderingsmetoden råder det delade meningar om enligt 

respondenterna i undersökningen gjord av Nolerås och Simunovic (2012).  

 

Lengberg och Muameleci (2012) har i sin studie visat att den marknadsbaserade metoden har 

varit svår att tillämpa eftersom det inte finns en aktiv marknad för varumärken. Avsaknaden 

av den aktiva marknaden gör det svårt att beräkna det marknadsbaserade värdet. Nolerås och 

Simunovic (2012) tar även de upp den marknadsbaserade metoden som något svårtillämpad. 
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Den anses inte vara lämplig att använda i praktiken i dagsläget då marknadsvärden inte kan 

fastställas på ett tillförlitligt sätt.  

 

Sen (2010) har gjort en studie på hur företag agerat olika under osäkra tider, vilket påverkat 

deras varumärken på olika sätt. Företagen som studerades var USA:s tre stora bilföretag Ford, 

Chrysler och General Motors samt Shell. Under lågkonjunkturen 2008-2009 tvingades ”de tre 

stora” bilföretagen i USA att gå till staten och be om ekonomiskt stöd genom det amerikanska 

räddningspaketet, som stöddes av skattebetalarna i landet. När cheferna för dessa bilföretag 

åkte till Washington för att be om skattebetalarnas hjälp tog de privata jetflygplan för $ 

20.000 istället för en flygbiljett på $ 500 tur och retur. Detta rörde upp känslor hos 

skattebetalarna, och deras varumärken skadades. Hur mycket varumärkena skadades kan inte 

mätas exakt, men klart är att varumärkena och till och med fordonsindustrin i Detroit 

påverkades.  

 

Det andra exemplet i studien från Sen (2010) var företaget Shell som då arbetat med reklam 

för ett smörjmedel i Indien. När alla produktfoton var tagna i studion och skulle tryckas gick 

kontoret i London in och gav inte sitt godkännande. Anledningen var att media hade visat 

bilder på ett liknande scenario där en lastbil hade bombats. Shell i London ansåg att det fanns 

en potentiell risk för rykten, vilket kunde skada Shells varumärke i Indien. På Shell arbetade 

de kollektivt för att skydda varumärket mot negativa signaler. 

 

Studien av Sen (2010) visar hur viktigt det är att skydda sitt varumärke i dagens läge. 

Varumärken bor i det offentliga rummet. På så vis har allt som företaget förmedlar ut 

potential att påverka varumärket positivt eller negativt. Genom sociala medier och internet 

sprider sig information mycket fort. Det skapar inte bara möjligheter att förmedla vad 

varumärket står för utan även negativa saker som kan skada varumärket sprids minst lika fort. 

Det är en ny demokrati för information nu och företag måste anpassa sig till denna komplexa 

dynamik. Varumärken är den mest värdefulla tillgång ett företag har enligt Sen (2010), och 

det är viktigt att skydda dem på bästa sätt.  

 

I en studie gjord av Johansson och Nöjd (2007) undersöktes likheter och skillnaden mellan 

marknadsföringsperspektivet och redovisningsperspektivet på varumärkesvärdering. Det 

gjordes intervjuer med representanter från de båda perspektiven. Det gjordes tre intervjuer 

med representanter från redovisningsperspektivet. Dessa representanter var 

värderingsspecialister från redovisnings- och konsultbyråer. 

 

Studien av Johansson och Nöjd (2007) visar hur redovisningsspecialister ser på värderingen 

av varumärken. Deras syn på värderingen beror enligt studien mycket på hur de väljer att 

definiera ett varumärke. Redovisningsspecialisterna ser varumärket som en tillgång som 

genererar ökade kassaflöden och högre värde för sina ägare. Enligt Johansson och Nöjd 

(2007) var redovisningsspecialisternas definitioner på varumärket hårda och konkreta till 

skillnad mot marknadsförares. Det lades fram att det inom redovisningen krävs mätbarhet och 

objektivitet vid värderingstillfället. Specialisterna ansåg att framtida kassaflöden och behovet 

av att kunna mäta avkastningen på gjorda investeringar i varumärket, var de viktigaste 

aspekterna vid värderingsprocessen av varumärket. Johansson och Nöjd (2007) förtydligar att 

dessa redovisare precis som marknadsförare, vill kunna mäta värdet av varumärket på ett 

tillförlitligt sätt. 

 

En tidigare studie om resultatet av införandet av IFRS 3 i samband med förvärvskalkylering 

av immateriella tillgångar är gjord av Rehnberg (2012). Studien förklarar hur farligt det är om 
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redovisaren påverkas av externa faktorer i och med att IFRS 3 är principbaserade regler. Detta 

eftersom att läsaren måste förlita sig på redovisarens bedömningar.  Företagens rapporter 

måste vara jämförbara för läsaren, annars ställer de till med problem. Det är bra om 

redovisaren vet om att incitamentet finns, och vad det kan leda till. Undersökningen av 

Rehnberg (2012) har inte kunnat visa att redovisare skulle dragit nytta av incitamentet att 

utnyttja informationsasymmetrin mot läsaren.  

 

Det pågår enligt Rehnbergs studie (2012) en diskussion om hur reglerna i IFRS ska utökas 

med vägledande komplettering. Just nu är det en låg andel detaljerade regler. Risken för 

tolkningar hos redovisarna är då större. Diskussionerna kring immateriella tillgångar i 

redovisningen är fortfarande aktuell. Basu och Waymire (i Rehnberg 2012, p. 185) anser att 

de immateriella tillgångarna är svåra att särskilja från materiella tillgångar, och är därför 

tvivlande till deras existens i balansräkningen. Samtidigt menar Skinner (i Rehnberg 2012, p. 

185) att det bör regleras om hur tillgångarna ska redovisas i tilläggsupplysningarna eftersom 

immateriella tillgångar i balansräkningen inte löser problemen idag. Bloom (i Rehnberg 2012, 

p. 185), Walker (i Rehnberg 2012, p. 185) och Levet (i Rehnberg 2012, p. 185), diskuterar 

därför kring om inte immateriella tillgångar borde redovisas i en separat räkning. Studien av 

Rehnberg (2012) visar att läsaren idag inte har nytta av informationen av särredovisade 

immateriella tillgångar. Detta eftersom att det fortfarande inte är lättare att förutspå framtida 

resultat eller företagets ställning när immateriella tillgångar är skiljda från goodwill. 

 

Tabell 2. Sammanställning av tidigare studier 

 

Studiens 

författare 

Studiens berörande ämne Perspektiv 

 

Lengberg och 

Muameleci (2012) 

Studie om värdering av varumärken i 

praktiken samt de vanligaste 

värderingsmetoderna 

 

 

Intervjuat värderingsspecialister 

på immateriella tillgångar 

 

Nolerås och 

Simunovic (2012) 

Studie av den problematik som finns 

kring val av värderingsmetod vid 

förvärv 

Intervjuat experter inom 

varumärkesvärdering 

 

Sen (2010) 

Studien ser till hur olika företag 

agerar helt olika i svåra situationer 

samt hur deras varumärken påverkats 

av detta 

 

Observerat företagsledningens 

agerande vid olika tillfällen 

 

Johansson och 

Nöjd (2007) 

 

Studie av likheter och skillnader 

mellan marknadsföringsperspektiv 

och redovisningsperspektiv vid 

varumärkesvärdering 

Intervjuat representanter från de 

båda perspektiven. 

Representanterna från 

redovisningsperspektivet var 

värderingsspecialister från 

redovisningsbyråer och 

konsultbyråer 

 

Rehnberg (2012) 

Studien ser till vad införandet av 

IFRS 3 har gett för resultat på 

värdering av immateriella tillgångar. 

Här tas upp hur redovisaren kan 

påverkas av externa faktorer i sitt 

arbete med värdering 

Olika undersökningar har gjorts 

och bland annat 

regressionsanalyser för att hitta 

samband. Även jämförelser av 

grupper har gjorts  
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3.6 Institutionell teori 
Den institutionella omvärldsteorin har sin grund i den kontakt och påverkan omvärlden har 

med och på företag. Det är framförallt företagens kulturella samspel med omvärlden som står 

i fokus. Den omvärld som finns kring oss har, utan att vi alltid kan styra det, en påverkan på 

hur vi agerar och beter oss (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Företagets omgivning är aldrig 

passiv eller neutral och framför allt i organisationer med otydliga mål eller svag teknologi 

påverkas företag av den yttre omgivningen (Bolman & Deal, 2005). Den institutionella 

omvärldsteorin behandlar hur omvärlden kan påverka organisationer (Jacobsen & Thorsvik, 

2008) genom lagar, regler, normer och andra signaler som styr företagens beteende. I 

samhället skapas förväntningar på hur företag ska agera för att utge förtroende (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008). Vid avvikelser från förväntningarna hos de externa intressenterna svarar 

organisationer med en bättring under namnet förändring (Bolman & Deal, 2005). Avvikelser 

från dessa förväntningar skapar osäkerhet (Jacobsen & Thorsvik, 2008) som kan skada 

företaget. 

Inom den institutionella teorin publicerade DiMaggio och Powell (1983) en teori om 

institutionell isomorfism som beskriver hur organisationer blir homogena genom påverkan av 

varandra och samhället. Isomorfismen förklarar processen om varför organisationer blir 

homogena (DiMaggio & Powell, 1983). Inom denna teori finns det tre isomorfismer. Den 

tvingande, imiterande och den normativa (DiMaggio & Powell, 1983). Den tvingande 

isomorfismen bygger på formella och informella tryck på organisationer och problem med 

legitimitet hos organisationerna. Nya lagar och regler är exempel på politiska tryck mot 

företaget som direkt kan leda till organisationsförändringar, eller andra anpassningar företaget 

tvingas göra. Organisationen är även under tryck från andra organisationer inom branschen, 

och inte minst de kulturella förväntningar som finns i samhället. Den imiterande 

isomorfismen handlar om det som inte är tvingande. Det behöver inte vara formella och 

informella tvinganden som leder till att organisationer blir allt mer homogena. Osäkerhet är en 

stark kraft som leder till imitering av andra organisationer. Imitering kan bero på till exempel 

tvetydiga mål eller när miljön skapar symbolisk osäkerhet. Organisationer har en tendens att 

efterlikna andra organisationer inom samma bransch eftersom att de tror att det är mer 

legitimt eller framgångsrikt. Nya organisationer ser också till hur befintliga och 

framgångsrika organisationer inom branschen har gjort. Detta leder till homogena 

organisationer. En annan sak som skapar denna imitering är konsulter och anställda som 

flyttar runt mellan olika företag och tar med sig erfarenheter. Den normativa 

isomorfismen handlar om hur organisationer påverkas av de anställdas normer och 

värderingar beroende på vilken bakgrund de har. Då organisationer med liknande verksamhet 

är i behov av liknande kunskap söker företagen personal som troligen har liknande bakgrund. 

Detta gör att dessa som antas ha liknande bakgrund även borde ha liknande värderingar och 

normer. Då organisationer formas efter hur personalen styr den, formas organisationer med 

samma kunskapsbehov till att bli mer homogena då personalen antas ha liknande normer de 

handlar efter. 

 

I en studie av Johansson och Nöjd (2007) ses bland annat till hur experter inom värdering av 

varumärken ser till de olika värderingsmetoder som finns. Dessa experter verkar som 

konsulter i olika företag. Oberoende av varandra anser studiens respondenter att 

kassaflödesmodellen anses vara den bäst lämpade. Enligt DiMaggio och Powell (1983) skapas 

homogena organisationer genom den imiterande isomorfismen. Bland annat påverkar 

konsulter organisationer genom att ta med sig erfarenheter och kunskap i sitt arbete. När fallet 

är enligt ovan, att experter inom området är överens om värderingsmetoderna, för dessa över 

sina åsikter till redovisare i olika organisationer genom sitt arbete som konsulter inom ämnet. 
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Redovisare på olika organisationer får då liknande influenser och påverkas av liknande åsikter 

kring värdering av varumärken.  

 

Den redovisningsansvarige påverkas av alla isomorfismerna som följd av organisationers 

aktiviteter. Genom de lagar och regler som finns och som redovisningsansvariga skall följa, 

påverkas den redovisningsansvariges syn genom att begränsningar skapas. Den 

redovisningsansvarige måste följa dessa lagar och regler. Begränsningar skapas även genom 

att ägare och/eller företagsledning sätter upp krav. Även dessa skall den 

redovisningsansvarige följa. Den imiterande isomorfismen handlar istället om det som inte är 

begränsningar genom krav, utan vad som påverkar den redovisningsansvariges syn genom 

informella aktiviteter. Osäkerhet är enligt DiMaggio och Powell (1983) en av orsakerna till att 

olika yrkesgrupper tenderar att se på saker på liknande sätt. Trygghet skapas genom vetskap 

om att andra har samma syn, i detta fall på redovisning av varumärken. Den normativa 

isomorfismen berör i detta fall hur organisationer påverkas av hur den redovisningsansvarige 

ser på redovisning av varumärken genom den bakgrund denne har. Den 

redovisningsansvariges syn på redovisning av varumärken formas genom de begränsningar 

alternativt möjligheter redovisare känner till i sin omgivning, vilka kommer från de tre 

isomorfismerna tvingande, imiterande samt normativ.  

 

Jacobsen och Thorsvik (2008) förklarade att en institutionell omvärldsteori har sin grund i den 

kontakt och påverkan företaget har från omvärlden. Omgivningen kring företaget har en 

påverkan på hur de anställda i organisationerna agerar och beter sig. Varumärken är ofta 

centrala i företagens positionering på marknaden, eller i de aktiviteter som används för att nå 

konkurrensfördelar. Varumärken är därmed en viktig del av den kontakt företaget har med 

omvärlden. 

 

3.7 Teoretisk modell 
Utifrån tidigare studier och de institutionella isomorfismerna har en egen teoretisk modell 

tagits fram som visar hur den redovisningsansvarige påverkas av olika faktorer. Den bygger 

bland annat på DiMaggio och Powells (1983) isomorfismer. Redovisningsansvariga ses som 

en grupp personer då de bör ha en liknande bakgrund och utbildning när de har en liknande 

funktion i företagen. De redovisningsansvariga har formella krav ifrån lagstiftning samt 

informella krav från intressenterna och samhället. Även revisorer påverkas de av genom sin 

granskning vid revisioner. Varumärket i redovisningen är ett problematiskt och omdiskuterat 

ämne där det finns olika åsikter om allt ifrån hur varumärket definieras till hur det ska 

värderas. Tvetydligheten och osäkerheten inom ämnet är synbar vilket framgick i 

problemdiskussionen. Det finns enligt tidigare studier en värderingsmetod som är vanligast 

vilket kan bero på att de redovisningsansvariga ser det mer legitimt att använda en metod som 

används av många andra. Redovisningsansvariga bör även påverkas av varumärkets 

funktioner som till exempel att de är värdeskapande och att de är lätta att skada. Det har 

tidigare i studien diskuterats att varumärken är känsliga tillgångar som lätt kan skadas. 

Varumärken styrs av hur de uppfattas och redovisningen av varumärken blir en bild som den 

redovisningsansvarige ger till samhället. IFRS och K3 är regelverk som de måste förhålla sig 

till samtidigt som de måste redovisa enligt rättvisande bild. De redovisningsansvarigas syn på 

varumärket i redovisningen bör därmed påverkas av de lagar och regler som de måste följa. 

De olika värderingsmetoder som finns gör att tillvägagångssättet vid värdering av varumärket 

sker på olika sätt beroende på vilken information som finns tillgänglig om varumärket. Detta 

kan också ha en påverkan på de redovisningsansvarigas syn på redovisning av varumräken.  
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Figur 1. Teoretisk modell  
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4. Empiri 
 

I kapitlet redogörs för det material som samlats in genom intervjuer med redovisningsansvariga för 

sex olika företag. Viss information har även hämtats från företagens hemsidor och i de 

informationsblad som mottagits vid intervjuerna.  

 

4.1 Presentation av respondenter och undersökta företag  

4.1.1 Om företag och respondent A 

Företag A har sin bas i Sverige där de är marknadsledande inom sin del av 

livsmedelsbranschen. Företagets kunder finns även i övriga delar av Norden och även i 

Baltikum. Företag A har ingen egen produktion utan förädlar och bearbetar inköpta produkter, 

som sedan marknadsförs attraktivt. Företaget anpassar sin redovisning efter regelverket K3, 

och omsättningen ligger i spannet 0,5-5 miljarder kronor. Varumärken är en central del i 

företagets affärsidé.   

Respondent A är vice verkställande direktör samt ekonomichef sedan år 2005 och är den som 

ansvarar för redovisningen på företaget. Respondenten har sedan tidigare stor erfarenhet av 

varumärken genom arbete som CFO på ett företag där varumärken också varit centrala, och 

där det investerats mycket kapital i kännedom. Utöver detta arbete har respondenten tidigare 

också arbetat på ett företag vars kunder kallade produkten för en konkurrents varumärke. 

Respondent A valde att förklara sin allmänna syn på ett varumärke enligt följande. ”De starka 

varumärkena är så starka så att du kallar produkten för varumärket. De minst kända 

varumärkena är de där du känner till företaget, du plockar med dig varan hem, och ser att 

den visst har ett varumärke. Du definierar produkten med hjälp av ett varumärke.” 

4.1.2 Om företag och respondent B 

Företag B har sin bas i Sverige och är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. Företaget 

säger sig vara Europas ledande inom sin bransch där de utvecklar, tillverkar och säljer 

interiörer. Företagets produkter säljs dock inte bara i Europa utan över hela världen. Företaget 

marknadsför sig genom ett tjugotal olika varumärken och deras kunder är både konsumenter 

och b2b-företag. Företag B redovisar enligt IFRS regler, och har en omsättning inom spannet 

5-15 miljarder kronor. 

Respondent B är corporate controller med ansvar för redovisningen. Den utbildningen som 

respondent B har med sig är en civilekonomexamen samt en examen som gymnasieingenjör. 

Respondenten har tidigare arbetat i företag där varumärken varit centrala. Respondenten 

förklarade sin syn på ett varumärke i allmänhet enligt följande. ”Varumärken skall spegla 

produktens kvalitet och funktion, samt hur kunden kan använda produkterna. Det är viktigt att 

produkten lever upp till vad varumärket står för, annars kan varumärket förstöras.”  

4.1.3 Om företag och respondent C 

Företag C är ett av nordens ledande bygg- och anläggningsföretag och har sin bas i Sverige. 

Företaget är noterat vid NASDAQ OMX i Stockholm och redovisar enligt regelverket IFRS. 

Företagets omsättning är inom spannet 15-50 miljarder kronor. 

Respondent C är koncernredovisningschef och har arbetat på företaget sedan 1994. 

Arbetsuppgifterna och ansvarsområdet har inte varit identiskt sedan start, men de senaste åren 
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har ingen större förändring skett. Respondenten har inte tidigare arbetat på något företag där 

varumärken har hanterats i redovisningen eller varit centrala. Respondenten valde att förklara 

sin allmänna syn på varumärken enligt följande.”Varumärken är att det finns något som är 

avskiljbart från annat i verksamheten. Varumärket skall på något sätt kunna mäta nyttan av 

vad företaget kan få ut av den posten.” 

4.1.4 Om företag och respondent D  

Företag D är ett av Europas ledande företag inom produktion och försäljning av interiör och 

har sin bas i Sverige. Företaget har en årlig omsättning inom spannet 0,5-5 miljarder kronor 

och har i dagsläget cirka 2700 anställda. Företag D anpassar nu sin redovisning till K3-

regelverket, och har sedan grundandet varit familjeägt.  

Respondent D är redovisningschef och har arbetat på företaget sedan 2008. Respondenten är 

utbildad ekonom och har tidigare inte varit i kontakt med arbete kring varumärken i tidigare 

anställningar. Tidigare anställningar har varit inom revision och offentlig verksamhet. 

Respondent D valde att förklara sin syn på vad ett varumärke är enligt följande.”Ett 

varumärke är något som ger produkten en undermedveten kvalitetsstämpel.” 

4.1.5 Om företag och respondent E 

Företag E har sin bas i Sverige och är noterat vid NASDAQ OMX i Stockholm. Företagets 

huvudverksamhet är inom branschen för transport och logistik. Företag E har en årlig 

omsättning inom spannet 15-50 miljarder kronor och idag finns det cirka 10 000 anställda på 

företaget. Det regelverk som företaget följer är IFRS. 

Respondent E är sedan 2006 anställd på företaget och har idag positionen som ekonomichef 

för koncernen. Respondenten är utbildad ekonom och har genom tidigare arbeten varit i 

kontakt med varumärken i redovisningen. Tidigare anställningar har bland annat inneburit 

arbete med revision. Respondentens allmänna syn på vad ett varumärke är förklarades enligt 

följande.”Varumärken skall ha ett värde och vara en tillgång för företag. Varumärken 

används vid försäljning som ett mervärde.”  

4.1.6 Om företag och respondent F  

Företag F har sin bas i Sverige och den största delen av verksamheten utgörs av 

livsmedelsproduktion. Företag F har en årlig omsättning inom spannet 15-50 miljarder 

kronor, och har över 10 000 anställda. Företag F är en ekonomisk förening och ägs av 

föreningens medlemmar. Företaget redovisar enligt regelverket IFRS. 

Respondent F är ekonomichef för koncernen och har varit det sedan år 2008. Respondenten är 

utbildad civilekonom och är auktoriserad revisor. Respondenten har i tidigare anställningar 

inte varit i direkt kontakt med varumärken i redovisningen. Respondentens tidigare 

anställningar har bland annat inneburit arbete som revisor samt andra liknande positioner som 

den respondenten har idag. Respondenten valde att ge sin allmänna syn på ett varumärke 

enligt följande.”Varumärken är ett namn och eller en symbol som utgör en identitet för något 

som kan vara ett företag, en produkt, en process eller liknande.” 
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Tabell 3. Översikt av intervjuade företag samt respondenters position 

 

Företag Bransch Omsättning 

Miljarder SEK 

Regelverk Respondentens position 

A Livsmedel 0,5 - 5  K3 Vice VD, Ekonomichef 

B Byggnadsinteriörer  5 - 15 IFRS Corporate Controller  

C Tjänster  15 - 50 IFRS  Koncernredovisnings-

chef 

D Byggnadsinteriörer 0,5 - 5    K3 Redovisningschef  

E Tjänster  15 - 50  IFRS  Koncernekonomichef  

F Livsmedel 15 - 50 IFRS  Koncernekonomichef 

 

4.2 Övergripande synen på redovisning av varumärken 
Respondenterna hade alla synen på varumärken att de utgör en form av tillgångar för företag. 

Detta framgick när respondenterna förklarade sin allmänna syn på ett varumärke i 

presentationen ovan. Respondent C angav att varumärket mäter nyttan företaget har av 

varumärkesposten. Respondent E angav att ett varumärke skall vara en tillgång med ett värde 

som ger ett mervärde till produkter och/eller tjänster vid försäljning. Respondenterna A och F 

angav att de ser på varumärken som att det skall ge en identitet för något, exempelvis en 

produkt. Respondenterna B och D ansåg att ett varumärke är en kvalitetsstämpel för produkter 

och/eller tjänster. Respondenterna motivierar varumärken som tillgångar på olika sätt, men är 

i slutändan alla överens om att de utgör tillgångar för företaget i dess verksamhet.  

Företag A anpassar nu sin redovisning till de nya K3-reglerna. Respondent A anser inte att 

regelverket vid värdering och redovisning av varumärke är otydligt eller problematiskt. 

Företagets varumärken är värderade utefter de faktiska kostnader som de har lagt ner, och då 

är det inte så svårt att sätta värdet på varumärket förklarar respondenten. Samma respondent 

förtydligar därför att regelverket är rimligt och bra och har därför inga förslag till framtida 

förändringar. 

Respondent B tycker inte att regelverket IFRS är helt tydligt för att skilja på goodwill och 

varumärken. På goodwill görs ingen avskrivning, medan detta görs på varumärken, säger 

respondent B. I vissa fall kan företag vilja redovisa varumärket som goodwill för att inte göra 

avskrivningar som påverkar resultatet säger respondenten. Respondenten förklarar att det 

skulle underlätta om de gick tillbaka till de gamla reglerna för hur goodwill hanterades. Detta 

för att i goodwillvärdena ligger värden för varumärken. De regler som förut varit aktuella 

innebar att avskrivningar gjordes på goodwillposterna varje år. Respondenten tycker det 

skulle vara enklare med de gamla reglerna, dels för de som arbetar med redovisningen men 

samtidigt för att det skulle vara enklare att försvara sina värden. ”Det skulle kanske samtidigt 

ge en mer rättvisande bild då det idag går att manipulera värderingsmodellerna, och få 

värdena till vad man vill ha de till”. 

Respondenten berättar vidare kring deras arbete med tillämpningen av IFRS regler i praktiken 

och förklarar att de varumärken som företag B har i sin balansräkning idag kommer från de 

värden som funnits redovisade hos bolagen de förvärvat. Dessa bolag har tidigare bokfört 

varumärkena som immateriella tillgångar. Respondenten berättar att företag B inte har lagt 

upp några värden alls som varumärken, utan vid tillämpning av reglerna har allt värde 

placerats som goodwill. Anledningen till att de själva inte har redovisat varumärken separat är 

för att det inte har funnits behov då dessa värden har placerats i goodwillposten istället, säger 
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respondenten. Varumärkesposten är relativt liten på företag B med tanke på den stora posten 

för goodwill förklarar respondenten. Detta är en konsekvens av rörelseförvärv där företag B 

samtidigt har förvärvat varumärken men redovisat den som goodwill, menar respondent B.  

Koncernredovisningschefen, som var respondent på företag C, berättar sin bild av regelverket 

IFRS. ”Min bild av IFRS om man bara läser den blå boken, så är det inte jättetydligt exakt 

hur vi ska göra, utan det blir nästan alltid en dialog med företagets revisorer om hur vi ska 

gå an frågorna.” Respondenten förklarar vidare att de har regelverket IFRS att utgå ifrån som 

ramverk, men det är inte några detaljer i det som hjälper företaget. Respondenten medger att 

regelverket är tydligt, men det säger däremot inte hur de skall gå tillväga. Det går ändå att läsa 

ut att varumärket skall vara något som urskiljer sig från den verksamhet som de har förvärvat. 

Respondent C anser att reglerna i IFRS skulle kunna uttrycka sig mer i detalj om hur 

värdering skall göras, men har samtidigt förståelse för att det är svårt. Detta beroende på att 

regelverket IFRS riktar sig till många olika länder och verksamheter. Respondenten känner 

dock inte att de varit i behov av mer vägledande rekommendationer hittils. 

På företag D är respondenten företagets redovisningschef. Redan inför årsbokslutet 2012 har 

företag D gjort anpassningar för att följa regelverket K3 och kommer helt att följa regelverket 

till årsbokslutet för 2013. Respondenten säger sig inte ha haft någon delaktighet i hur 

värderingen gjordes vid det förvärv som ledde till att varumärkena togs upp i 

balansräkningen, och kan därför inte svara på om reglerna vid denna värdering var tydliga 

eller otydliga. Respondenten säger sig veta ungefär vilka regler som idag skulle användas vid 

värdering om detta förvärv hade skett idag. Vidare förklaras att det som kan anses vara svårast 

är att sätta ett värde på tillgången, samt att detta värde skall ge en rättvisande bild av värdet på 

tillgången i praktiken. Regelverket är annars tydligt. Respondent D tycker däremot att det är 

konstigt att regelverket gör såpass stor skillnad mellan om du köper ett varumärke eller om du 

bygger upp det internt. Det varumärke som företag D har byggt upp själva genererar mer 

intäkter än de som har förvärvats. Respondent D tror att utvecklingen för redovisningen av 

varumärken kommer att gå långsamt framåt. Respondenten tror även att utvecklingen är 

beroende av om det är någon som tycker att det är intressant att driva frågorna. Någon som 

har en stark påverkan inom branschen, exempelvis ett stort företag eller skattemyndigheten 

skulle behöva göra det i så fall. 

Regelverket är inte helt tydligt utan det är alltid en bedömningsfråga säger respondenten på 

företag E som redovisar enligt IFRS. ”Det är inte hugget i sten exakt hur du skall göra utan 

det är mycket bedömningar. Om det skulle vara tio stycken olika bolag som gör samma 

förvärv så hade det blivit tio olika resultat av värderingarna. Därmed är det inte helt enkelt 

utan det är bedömningar hela tiden. Det kanske är det som gör att du inte kan skriva direkt i 

regelverket hur man skall göra. Då hade regelverket blivit för stort helt enkelt, förklarar 

respondenten vidare. Du skall däremot kunna försvara ditt värde i framtiden, och kunna 

räkna på samma sätt och fortfarande tycka att det ser rimligt ut. Det är inga svårigheter att 

räkna på det men det görs bedömningar även i kassaflödena. Det är samma sak här, det blir 

aldrig samma beräkningar även om man följer samma regelverk”, förklarar respondent E. 

Respondenten tycker trots att reglerna inte alltid är tydliga så vet de hur de ska göra.  

Respondent F anser att det regelverk som följs, IFRS, är tydligt till en viss nivå. Då 

regelverket inte berör detaljer kan respondenten uppfatta det som något otydligt på detaljnivå. 

Respondenten anser att alla värderingar som görs baserade på antaganden och prognoser utgör 

en viss osäkerhet. Respondent F tycker att de tillgångar som inte skrivs av utgör en osäkerhet, 

vilket leder till att respondenten tyckte bättre om de gamla reglerna då avskrivningar gjordes 

på alla varumärken samt goodwill. Respondenten anser att värderingar är bedömningar som 
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utgör osäkra poster. Företag F har enligt respondenten en intern expertis inom värderingar. 

Det är denna grupp som gör de årliga värderingar av företagets varumärken.  

Respondent A förklarar att den rättvisande bilden nås genom att de kostnader som de har lagt 

ner på varumärket återspeglas i redovisningen, jämfört med om de löpande hade redovisat 

utgifterna som kostnader. Värdet ska sedan vara försvarbart annars tvingas de till 

nedskrivningar. Det är inget som företaget gjort tidigare då de har haft en bra utveckling på 

sina varumärken menar respondenten. 

Varken respondent B eller C ser regelverket IFRS som ett problem för att uppnå den 

rättvisande bilden, även om de inte såg reglerna som helt tydliga. Respondent F anser att alla 

beräkningar som baseras på bedömningar, i olika utsträckning, utgör en grad av osäkerhet 

som gör att den rättvisande bilden kan ifrågasättas. Respondent B ser problem med den 

rättvisande bilden när metoden att göra en värdering utifrån varumärkets värde på marknaden 

används. Även om underlag kanske skulle finnas för att göra den bedömning förklarar 

respondenten eftersom att det skulle krävas en budgivning mellan företagen för att få fram rätt 

värde med den metoden. 

Respondent C förklarar att den värdering de gör har en viss begränsning i tiden på grund av 

att den förvärvade verksamheten faller in i företagets hela verksamhet och så småningom 

kommer att dela varumärke med företag C. Därför har de också en viss avskrivningstid på 

förvärvade varumärken. Respondenten berättar vidare att de varumärken som förvärvats 

tidigare genom rörelseförvärv har fått en nyttjandeperiod på tio år, men det är inte omöjligt att 

det i framtiden kan förvärvas nya där nyttjandeperioden bedöms längre än så. Tio år har dock 

ansetts som en rimlig period vid samtliga av de tidigare förvärven. 

Respondenten, som inte varit delaktig i värderingen av varumärkena på företag D, berättar att 

de gör avskrivningar på sina varumärken och att den totala nyttjandeperioden är satt till fem 

år. Respondenten är själv fundersam över nyttjandeperioden sattes till fem år och ställer sig 

frågan varför de inte tror att det kommer ha ett värde som är bestående över längre tid. 

Samma respondent spekulerar i om de har betraktat varumärket lite som en goodwillpost vid 

värderingen och bestämmandet av nyttjandeperioden. Respondenten kan inte svara på hur de 

resonerade när de bestämde nyttjandeperioden, och ifrågasätter själv varför företaget skriver 

av värdet på varumärkena över huvud taget.   

Nyttjandeperioderna är också bedömningar, precis som framtida kassaflöden förklarar 

respondent E. Företagets nyttjandeperioder har bedömts som olika långa. Det finns 

varumärken som har funnits i många år och då har bedömningen av nyttjandeperioden gjorts 

till 40 år. Detta beroende på att företaget anser att det är något de kommer kunna ha ett värde 

av under en så lång tid. Det anses vara ett så stabilt varumärke förtydligar respondenten. Ett 

annat varumärke som inte är lika stort och med en annan verksamhet bedömdes ha en kortare 

nyttjandeperiod. Respondenten berättar också att företaget hade planer på att eventuellt slå 

ihop den verksamheten med andra vilket också påverkade bedömningen. Respondent E tycker 

inte att det finns något som behöver justeras eller förtydligas i IFRS vad denne är medveten 

om. Respondenten anser att det skulle vara svårt att ta fram praktiska exempel för att 

komplettera regelverket med. Dock anser respondenten att det skulle vara sunt att ha 

avskrivningar på goodwill. Enligt respondenten är det inte bra att avskrivningar saknas i 

dagsläget. Respondent E tycker inte att det är missvisande att de internt upparbetade 

varumäkena inte är med då det inte på något sätt skulle gå att värdera dessa. 

Respondent F säger att när de på företaget införde IFRS som regelverk år 2010 gick de 

igenom alla varumärken för att se vilka som skulle bedömas ha en begränsad nyttjandeperiod 
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alternativt en obegränsad nyttjandeperiod. Vissa av varumärkena identifierades till att ha en 

obestämd nyttjandeperiod medans andra fick en bestämd. Majoriteten av varumärkena ansågs 

ha en obestämd nyttjandeperiod. De varumärken som bedömdes ha en bestämd 

nyttjandeperiod skrivs av på 5-10 år.  

4.3 Värderingsmetoder 
I intervjuerna anger fyra av respondenterna att de använder sig av den inkomstbaserade 

metoden genom kassaflödesmodeller. Det är respondenterna B, C, E och F. Respondenterna 

för de resterande två företagen A och D anger att de använder sig av den kostandsbaserade 

metoden genom att se till direkt hänförbara kostnader vid värdering av varumärken. De 

företag som beräknar varumärkens förväntade framtida kassaflöden redovisar alla enligt IFRS 

medan de två företag som angett att de gör sina beräkningar av direkt hänförbara kostnader 

anpassar sin redovisning till K3.  

Respondent A förklarar att många andra företag redovisar utgifter för varumärken som 

löpande kostnader. Detta motiverar de med att de är immateriella tillgångar och därför inte 

kan försvara värdet på tillgångarna i den utsträckning som behövs för att revisorer och andra 

externa intressenter skall godta den, säger respondenten. Respondent A berättar att de 

använder sig av den kostnadsbaserade metoden där de direkt hänförbara kostnaderna tas upp 

och någon annan metod har aldrig varit aktuellt för företaget. Respondenten ser inte de andra 

metoderna som mindre lämpliga eller svårare för att uppnå den rättvisande bilden. 

Respondenten förtydligar ändå att kostnadsmetoden bör vara lättast i det avseendet. 

 

Företaget B räknar genom kassaflödesmodeller ut vad bolaget som står för varumärket 

generar för att sedan kunna sätta ett värde på tillgången, förklarar respondent B. 

Respondenten medger att externa värderare absolut kan vara intressant att använda, och 

berättar att de hade en i höstas på företaget. ”Med hjälp av varumärken kan man 

skatteplanera och sälja varumärken mellan bolag i olika länder genom transaktioner. För att 

detta ska fungera så krävs det en värdering, och då var en extern värderare inblandad”. 

Motiven för att använda sig av externa värderare är för att kunna försvara värdet mot sin 

revisor, och visa att de inte har hittat på egna uppgifter, förklarar respondenten. Respondenten 

medger också att det absolut ökar företagets trovärdighet genom att använda sig av externa 

värderare. 

Respondent C uppger att de genomgående använt sig av kassaflödesmodeller då syftet med 

förvärven har varit att ha kvar verksamheten och inte inbringa en förtjänst vid försäljning av 

varumärket. De har bedömt att det varit både en bättre, och en mer framkomlig väg till rätt 

värde på tillgången. ”Syftet har varit att behålla verksamheten med varumärket och inte sälja 

den vidare, och då hade det varit svårt att få till en rättvis värdering om man bara skulle se 

till vad varumärket är värt vid en eventuell försäljning”. ”Det skulle vara svårt, men det 

kanske vore möjligt om det hade varit några andra företag med och budat.” 

Respondenten berättar vidare att när företaget har gjort värderingen på sina varumärken så har 

de tagit hjälp av bland annat controllers på företaget som har fått göra en marknadsvärdering. 

Denna värdering ser till vad namnet betyder på den ort varumärket verkar, och vad företaget 

kan få ut av det i form av arbeten och rörelseresultat. Med andra ord menar respondenten att 

de har gjort en prognos eller bedömning på vilken avkastning de kan få.  

Enligt respondent D så har den kostnadsbaserade metoden för direkt hänförbara kostnader 

använts vid värdering av varumärken. Respondenten anser att det är vad som faktiskt går att 

bevisa som direkt hänförbara kostnader som skall tas upp som värdet på varumärkena. 
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Respondenten tycker att den marknadsbaserade metoden inte känns lika tillförlitlig samt att 

om de skulle grunda värderingen på framtida kassaflöden skulle det vara svårt, vilket 

respondenten aldrig skulle ge sig in på. Samtidigt medger respondenten att de vid ett förvärv 

skulle vilja ta fram ett värde grundat på vilka framtida kassaflöden de tror förvärvet kommer 

generera.  

Respondent E säger att valet av kassaflödesmodeller var ett självklart val för företaget. 

Respondenten har inte satt sig in i andra metoder och har därför ingen direkt uppfattning kring 

dem. Samtidigt anges att de varumärken som har förvärvats har förvärvats med motivet att på 

sikt behållas. Därför har det inte varit aktuellt med en marknadsbaserad värderingsmetod och 

samtidigt var det därför akuellt med en kassaflödesmodell där de räknat på vad varumärket 

kommer generera företaget.  

På företag F görs årligen en värdering utifrån kassaflödesmodeller för både goodwill och de 

varumärkena med obestämd nyttjandeperiod, med utgångspunkt i liknande beräkningar för de 

båda tillgångsposterna. Respondenten anger att varje år ser de till den aktuella statusen för 

varje enskilt varumärke innan de gör årets värderingar. Exempel på vad som beaktas är först 

och främst om varumärket finns kvar i bolagets ägo, sedan ser de till saker som hur det 

aktuella marknadsläget ser ut. Respondenten säger att det är svårt att göra värderingar 

baserade på marknadsvärden eftersom att det sällan finns aktiva marknader för varumärken. 

Respondenten anser även att det inte är optimalt att se till marknadstransaktioner som berör 

liknande varumärken då alla varumärken är unika. Respondenten anser att det är mycket som 

är hypotetiskt med direkt hänförbara kostnader då det kan vara svårt att ta fram dessa 

kostnader i efterhand. Denna metod har aldrig varit aktuell för företag F. 

4.4 Revisorns betydelse 
Tre av respondenterna hade en tidigare bakgrund inom revision. Dessa respondenter var de på 

företag D, E och F. Ingen av dessa respondenter ansåg att de kände sig tvungna att hålla nere 

värdet på sina varumärken för att tillfredsställa sin revisor. Både respondent D och E beskrev 

revisorns påverkan genom en dialog och diskussion vid värdering och redovisning. 

Respondent D beskrev dialogen som ett samarbete eftersom revisorn sedan ska uttala sig om 

den rättvisande bilden. Respondent F var den enda av dessa respondenter som var 

auktoriserad revisor och denna respondent beskrev att deras dialog med revisorn var först 

efter värderingstillfället. 

Respondent D berättar att de har en relation till sina revisorer som går ut på att de diskuterar 

fram beslut. ”Det är ändå revisorerna som också skall uttala sig om att balansräkningen ger 

en rättvisande bild”. Respondenten anser att det hela tiden är ett samarbete mellan 

redovisningsavdelningen och revisorerna. Vidare förklarar respondenten att denne tycker 

revisorer generellt har inställningen att det är bättre om de inte har så långa avskrivningstider. 

Revisorerna har en bred erfarenhet då de ser många olika företag och hör säkert diskussioner i 

många bolagsledningar och styrelser anser respondenten. Då revisorn samtycker om ett värde 

på ett varumärke känns det mer trovärdigt anser respondent D.  

Revisorns arbete påverkar givetvis då de är med och granskar arbetet med värdering, förklarar 

respondent E. Respondenten anger att de tillsammans går igenom vilka värderingar som har 

gjorts för att sedan föra en diskussion kring metoder och liknande. Revisorerna ifrågasätter 

och granskar värderingarna för att kunna göra en bedömning av dess rimlighet. ”Är man 

konsekvent och alltid räknar på samma sätt så tycker jag att det känns som att revisorer 

tycker att det ser rätt så okej ut”. Respondent E anser inte att värderingarna blir mer 

trovärdiga bara för att revisorn har granskat de.”Vi gör vår egen bedömning, så det är mer att 
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de får titta igenom så att det ser korrekt ut.” Respondenten anser att de skulle göra samma 

värderingar ändå. ”Om vi inte hade haft revision hade de gjort samma sak i alla fall”. 

Respondent F anger att de på företaget själva gör värderingarna, utan revisorernas 

inblandning, för att sedan stämma av med dem och föra en diskussion kring de gjorda 

värderingarna och de metoder som använts. Respondenten förtydligar att revisorerna bland 

annat ser vilken rimlighet som finns i de gjorda värderingarna. 

Respondent A anser att revisorer har en uppfattning om att allt som inte går till hundra 

procent att bevisa ska de ligga så lågt som möjligt med. Helst skriva ner hela värdet 

förtydligar respondenten. Respondenten anger att det förs en diskussion med revisorerna kring 

värderingar av varumärken. Samma respondent tycker dock att revisorerna tidigare var 

rådgivare i en större utsträckning än vad de är idag. Vidare förklaras att revisorerna 

ifrågasätter om värdet på tillgången är rimligt och kontrollerar så att värdet inte är för högt. 

Respondenten ger ett exempel. ”Låt oss säga att vi har tagit upp värdet till en viss peng, då 

ifrågasätter de om värdet är rimligt och ställer sig frågan om det kan vara värt det.” 

Repondenten anger att i de situationer de på företaget känner att en nedskrivning skulle ge 

oönskade effekter skulle de stå på sig mer mot sin revisor.  

 

Vid intervjun med respondent B beskrevs inte revisorn lika styrande över den 

redovisningsansvarige. Det förklarades dock att de var tvungna att se till så att beloppen var 

rimliga för att revisorn skulle godkänna dem. ”Revisorernas uppgift är att granska 

balansräkningen så att det inte finns luft i den, och då har de absolut synpunkter på arbetet 

med värderingen”. Det förklarades också att företag B inte strävar efter att göra 

nedskrivningar, men skulle göra det om revisorn ansåg det nödvändigt. Samma respondent 

förklarade att externa värderare kunde vara aktuellt för att det var enklare att försvara sig mot 

revisorn då.  

Revisorerna påverkar värderingen genom en dialog och en diskussion om rimligheten i det 

värde som företaget tar fram, förklarar respondent C. Den revisionsbyrå som företag C anlitar 

hjälper dem med olika datafiler som underlag när de ska göra sina värderingar. ”Revisorerna 

är inte så insatta i marknaden som företagets produktionsfolk och kan inte riktigt göra en 

bedömning, men de kan bidra med en rimlighetsbedömning”. Det är dock svårt för dem att 

sätta sig in i marknaden och ge en bättre bedömning förklarar respondenten. Respondenten 

anser att företag C har en väldigt bra dialog med revisorerna, så de har inte upplevt att de 

skulle behöva hålla nere sina värden på varumärken för att tillfredsställa revisorerna.  

4.5 Medvetenhet om hur andra redovisare arbetar 
Utav de sex respondenter som intervjuats så var det bara på företag B som respondenten 

ansåg att de hade en klar uppfattning om hur andra redovisningsansvariga och företag 

behandlar varumärken i redovisningen. Respondenten var klar med att det var kassaflödes-

modeller som användes vid värderingen även hos andra företag, och förklarar att det är via 

kontakter och genom styrelsen som respondenten fått uppfattningen. I diskussioner med 

styrelsen har det visat sig att personer som tidigare arbetat på andra företag kan berätta om hur 

de gjorde på andra bolag. Respondenten förklarar att på så vis utnyttjar de den typen av 

kontakter. 

Respondenterna A och D förklarade att det inte fanns någon uppfattning om hur det såg ut 

utanför koncernen, men respondent A förklarade att det inom koncernen fördes diskussioner. 

Respondent D tycker detta är en brist och skulle vilja hitta ett nätverk där de kan diskutera 

sådana här frågor. Det enda respondenten säger sig kunna gå på är olika redovisningsdagar 
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som FAR anordnar, men där ligger fokus på nyheter och information kring vad som är på 

gång. Respondent D anser att det är väldigt mycket upp till en själv att skapa nätverk. 

Respondent C beskrev sin uppfattning som att den diskussion de för med sina revisorer ger en 

form av uppfattning, eftersom att revisionsbyrån har andra kunder som också behandlar 

varumärken. Därmed kan revisionsbyrån komma med den typen av inputs menar 

respondenten. Någon klar uppfattning direkt ifrån andra redovisningsansvariga fanns dock 

inte. Det viktiga för företaget är att bedömningen ska vara rimlig, och respondenten 

förtydligar att om de själva har en uppfattning om vad som ger en mest rättvisande bild, så 

stirrar de sig inte blinda på hur andra gör.”Den bild som företaget bedömer vara mest rättvis 

är den som gäller”. 

Respondent F säger att eftersom de följer samma regelverk som andra företag borde de också 

göra på ett liknande sätt. ”De följer ju samma regelverk, så någon vidare stor skillnad kan det 

inte vara”. Någon klar uppfattning fanns dock inte. På företag E förklarade respondenten att 

det fanns en viss uppfattning om hur det såg ut på andra företag. De senaste åren hade de 

däremot inte gjort några jämförelser med andra företag. Vid förvärv av företag såg de på hur 

företaget hanterat varumärken i balansräkningen tidigare. Det fanns även diskussioner inom 

koncernen då det där skett många förvärv.  

Ingen utav de intervjuade respondenterna har varit på någon utbildning, eller haft någon extra 

tidsskrift eller litteratur som varit till hjälp vid värderingstillfället. 

4.6 Varumärkets funktioner och externa krav 
Alla respondenter ansåg vid intervjuerna att deras redovisade varumärken var viktiga för 

företagen. De var däremot inte helt överens kring hur viktiga dessa var jämfört med andra 

varumärken företagen använder sig utav, men som inte finns som tillgångar i 

balansräkningarna. Den enda av de intervjuade respondenterna som ansåg att de varumärken 

som genererar störst andel intäker till företaget finns med i balansräkningen var respondent A. 

De övriga respondenterna ansåg att de varumärken som finns med i respektive företags 

balansräkningar, i sig ger viktiga intäkter till företagen, men i det stora hela utgör dessa en 

mindre del av de totala intäkterna. Dessa respondenter ansåg att deras starkaste varumärken är 

de som inte finns med i balansräkningen och har av företagen själva tagits fram. Respondent 

D tillägger att de varumärken som är värderade i balansräkningen är speciellt viktiga för vissa 

av företagets idag mindre marknader.   

Respondenterna B, C, E och F anser att de viktigaste varumärken företagen har, och även 

genererar störst intäkter, är de som inte finns med i balansräkningen som en immateriell 

tillgång. Respondent F säger följande om de varumäken som idag finns i balansräkningen: 

”De är viktiga ekonomiska strömmar, men inte i det stora hela.” Även respondent B anser att 

deras redovisade varumärken är viktiga, men att de varumärken som inte finns i 

redovisningen är starkare. Respondenten säger också att deras varumärkespost är relativt liten. 

Respondent D anser att företagets viktigaste varumärke är ett som inte finns värderat i 

balansräkningen och är istället ett som är internt upparbetat. Respondenterna C och E anger 

att deras viktigaste varumärken är de som inom företaget har arbetats fram. Respondent D 

anser att redovisningen är en aning haltande i och med att de varumärken som är företagets 

starkaste och genererar störst intäkter inte finns med som tillgångar. Samma respondent anger 

att de varumärken som finns som tillgångar skall skrivas av, fast att de kan komma att 

generera intäkter under en betydligt längre period än angiven nyttjandeperiod. Respondent F 

anger att en del av de varumärken företaget har förvärvat för många år sedan är de som idag 

är bland företagets starkaste. Dessa har helt skrivits av och har inte längre något värde i 
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balansräkningen. Dessa varumärken genererar alltså idag fortfarande stora intäkter, men har 

inget värde som tillgångar i balansräkningen. Respondent D anser att företagets starkaste 

varumärken borde finnas med som tillgångar i balansräkningen för att ge en rättvisande bild 

av företaget, men säger samtidigt att det skulle vara mycket svårt att sätta ett korrekt värde på 

dessa varumärken. Respondent D anger att hela företaget då skulle behöva värderas. Övriga 

respondenter anser inte att det är missvisande att deras viktigaste varumärke inte finns med i 

balansräkningen. Respondent E motiverar det med att det inte på något sätt skulle vara möjligt 

att ta fram ett rättvisande värde på detta varumärke. 

 

Ingen av respondenterna för de intervjuade företagen hade varit i en situation där ett 

nedskrivningsbehov har varit aktuellt. Respondent E anger att de under en nedgång på 

marknaden för några år sedan testade sina värden på varumärkena och kunde då försvara de 

bokförda värdena. Respondenterna gav alla svaret att de tror att de redovisade varumärkenas 

rykten påverkar de intäkter som är kopplade till det aktuella varumärket, både positivt och 

negativt. Respondenterna E och F anser att det viktigt att kontinuerligt arbeta med att 

underhålla ryktet av varumärket hos intressenterna. Respondent A anser att då varumärkets 

rykte hos intressenterna kan påverka företagets intäkter negativt skulle företaget därför kunna 

välja att avvakta med en nedskrivning. Det är dock inget som tidigare varit aktuellt för 

företaget. Om företaget känner att en värdering ger oönskade effekter står de på sig mot 

revisorn i en större utsträckning. 

 

Respondent B tror däremot inte att en nedskrivning skulle göra så stor påverkan eftersom det 

för företaget inte är de redovisade varumärkenas rykte som är det viktigaste för 

intäkterna/förlusterna. Respondent C tror inte att en nedskrivning skulle vara så farligt 

eftersom det för företaget inte är de redovisade varumärkenas rykte som är det viktigaste för 

företagets intäkter. Respondent D tror inte att en nedskivning av det bokförda värdet på 

varumäkena skulle påverka ryktet hos kunderna. Det med motiveringen att tillgången om två 

år kommer vara avskriven och då inte kommer finns med i balansräkingen längre. Respondent 

D tror inte heller att en nedskrivning av de varumärken som finns i balansräkningen skulle 

påverka ryktet och intäkterna negativt. Respondent E anser liksom respondent D inte att det 

finns något samband mellan om en nedskrivning av värdena på varumärken i redovisningen 

skulle göras påverkar varumärkets rykte på marknaden. Respondenten anser att det mer är 

produktens kvalitéer och liknande som påverkar ryktet. Respondent E anser att det mer är en 

redovisningfråga där de skall göra nedskrivning av det bokförda värdet om de har dåliga 

intäkter på varumärket.  
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5. Analys 

 
I kapitlet kommer en analys göras av det material som i empirikapitlet lagts fram. Denna 

analys kommer göras utifrån studiens syfte och problemformulering med hjälp av den 

teoretiska modell som tagits fram i den teoretiska referensramen.  

 

Med hjälp av den modell som presenterats i teorikapitlet kommer det insamlade materialet att 

analyseras. Genom analysen förklaras också vad det är som påverkar synen som 

redovisningsansvariga har på redovisning av varumärken. De faktorer som i modellen 

beskrivs påverka respondenternas syn kan mycket väl samverka med varandra.  

Figur 1. Teoretisk modell  
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För att underlätta läsningen i detta kapitel repeteras väsentlig information kring de företag 

som det har intervjuats respondenter på. Den sammanfattade tabellen innehåller ingen ny 

information utan är endast till hjälp för läsaren att hålla isär vilket företag som är vilket. 

 

Tabell 4. Översikt av intervjuade företag  

 

 

 

 

 

 

5.1 Hur respondenternas övergripande syn på ämnet ser ut 
Samtliga respondenter såg varumärken som tillgångar för företag i arbetet med att positionera 

sig eller nå fördelar mot sina konkurrenter. Det kunde vara genom att de såg varumärken som 

en kvalitetsstämpel, en identitet eller en tillgång som mäter nyttan av vad företaget kan få ut 

av varumärket. Enligt Johansson och Nöjd (2007) framgår det att den synen redovisaren har 

på värderingen av varumärken påverkas av hur de definierar ett varumärke. De 

redovisningsansvariga i denna studie som arbetade på ett tjänsteföretag beskrev ett varumärke 

mer likt hur regelverket beskriver immateriella tillgångar. Redovisningsansvariga som 

intervjuades vars företag var verksamma inom branschen för byggnadsinteriör ansåg att 

varumärken var mer som en kvalitetsstämpel. De redovisningsansvariga inom 

livsmedelsbranschen beskrev varumärken som att det skall ge en identitet för något. Samtliga 

respondenter såg dock varumärken som en tillgång för företaget i deras arbete att nå 

konkurrensfördelar. Respondenterna såg alla en liknande funktion och nytta med ett 

varumärke när de fick ge sin allmänna syn och definition på vad ett varumärke är och står för, 

trots att de hade olika synvinklar beroende på vilken bransch företagen verkade inom. Studien 

kan inte påvisa varför och i vilken utsträckning branschen har en påverkan på 

redovisningsansvarigas syn på varumärket som en tillgång. Enligt en studie av Johansson och 

Nöjd (2007) framgår det att redovisare ser varumärken som en tillgång som skall generera 

ökade kassaflöden och då även öka värdet på företagen åt sina ägare. Studien av Johansson 

och Nöjd (2007) säger därmed liksom denna studie att redovisare ser på varumärken som 

tillgångar för företag. Calderon et al. (1997) anser att varumärket många gånger är en av 

företagets viktigaste tillgångar samt att dess fördelar är en bidragande orsak till framtida 

intäkter. Varför redovisningsansvariga anser att varumärken är tillgångar kan bero på att de är 

värdeskapande och ökar företagens framtida intäkter enligt regelverken. Den tvingande 

ismorfismen är en del av DiMaggio och Powells (1983) sätt att förklara de informella och 

formella krafter som finns och påverkar respondenterna. Regelverken är en formell kraft som 

här anses påverka redovisningsansvarigas syn på att varumärken är tillgångar för företagen. 

Detta anses i studien vara en av orsakerna till varför de redovisningsansvariga på ett liknande 

sätt ser på varumärken som viktiga tillgångar för företagen. 

Samtliga respondenter hade en ekonomiutbildning med sig vilket kan vara en av 

anledningarna till att de ser på varumärken på ett liknande sätt. De har förutom sin utbildning 

samlat på sig erfarenheter genom olika uppdrag under karriären. Samtliga respondenter har 

erfarenheter från ekonomiyrket. Dessa erfarenheter formar liksom utbildningen 

Företag Bransch Omsättning mdkr Regelverk 

A Livsmedel 0,5 - 5  K3 

B Byggnadsinteriörer  5 - 15 IFRS 

C Tjänster  15 - 50 IFRS  

D Byggnadsinteriörer 0,5 - 5     K3 

E Tjänster  15 - 50  IFRS  

F Livsmedel 15 - 50 IFRS  



 
34 

 

redovisningsansvariga har och deras syn. Den påverkan som bakgrund och erfarhenter har på 

redovisningsansvarigas syn kan förklaras med den normativa isomorfismen. Den normativa 

ismorfismen är en del av DiMaggio och Powells (1983) sätt att förklara hur organisationer 

med liknande kunskapsbehov söker personal med liknande erfarenheter och värderingar. 

Redovisningsansvariga anses ha utvecklat liknande normer och värderingar som de handlar 

efter genom deras liknande bakgrund och erfarenheter. Denna liknande utbildning och 

bakgrund förklarar därmed att de uppfattar och resonerar likt varandra. På samtliga 

organisationer som respondenterna arbetar för är varumärken centrala. I och med denna likhet 

mellan dessa organisationer antas det att dessa söker redovisningsansvariga med likvärdiga 

erfarenheter och kunskaper.  

DiMaggio och Powell (1983) tar genom den imiterande isomorfismen upp hur organisationer 

blir mer och mer homogena då de bland annant försöker eliminera osäkerhet genom att 

efterlikna varandra. Då en organisation genom redovisningen offentliggjort att användandet 

av varumärken är i syfte att öka företagets intäkter, är detta något som andra organisationer 

kommer efterlikna. Det antas här att alla organisationer vill visa för intressenter att gjorda 

investeringarna skall ge högre intäkter. Redovisningsansvariga anses då koppla ihop syftet för 

varumärken med ökade intäkter. I samverkan mellan faktorer från de tre isomorfismerna 

påverkas redovsningsansvariga att se på varumärken som tillgångar för företagen. 

Samtliga respondenter ansåg att deras redovisade varumärken var viktiga för företagen. De 

var däremot inte helt överens angående hur viktiga dessa var jämfört med resterande 

varumärken företagen använder sig utav. Respondenterna med undantag för respondent A, 

ansåg att företagens viktigaste varumärken inte fanns med i redovisningen, utan att dessa 

endast fanns utanför redovisningen. Resterande varumärken är internt upparbetade och finns 

inte som tillgångar i balansräkningarna. Regelverken IFRS och K3 ger inga möjligheter till att 

aktivera ett redan befintligt varumärke som företaget på egen hand har arbetat fram. Det har 

därmed varit regelverken som avgjort om företagens mest betydelsefulla varumärke finns med 

i balansräkningen eller inte. Respondenterna är dock överens om att deras redovisade 

varumärken är viktiga för företagen. 

Svensk årsredovisningslag anger att alla företag i största möjliga mån skall återge så korrekt 

bild av företagets verksamhet som möjligt genom sin årsredovisning. Det anges att 

balansräkning, resultaträkning samt noter skall ge en rättvisande bild av företagets ställning 

och resultat (FAR Akademi, 2012a). Detta för att informationen inte skall vara missvisande 

för företagets intressenter (Solomons, 1991). Respondenterna, med undantag för respondent 

A, anser inte att deras internt upparbetade varumärken borde finnas som tillgångar i 

balansräkningen för att nå den mest rättvisande bilden av företaget. Detta trots att de anser att 

dessa varumärken är företagets viktigaste. Respondent D anser att det är konstigt att 

regelverket gör så stor skillnad på om varumärket är förvärvat eller om det är internt 

upparbetat. Det varumärke som företag D har byggt upp genererar mer intäkter än de som har 

förvärvats. Respondenten är dock medveten om hur svårt det vore att värdera deras internt 

upparbetade varumärke, men anser samtidigt att företagets starkaste varumärken borde vara 

med för att ge en rättvisande bild av företaget. Respondent E tycker inte att det är missvisande 

när internt upparbetade varumärken saknas eftersom att det inte på något sätt skulle gå att 

värdera dessa. Respondenten antas vara negativt inställd till en värdering av företagets internt 

upparbetade varumärken då värderingarna inte skulle vara tillräckligt tillförlitliga. Enligt 

studiens teoretiska modell påverkas redovisningsansvarigas syn bland annat av revisorernas 

arbete med att granska värderingar. Respondenten skall i en granskningssituation kunna ha 

underlag som stödjer de gjorda värderingarna, vilket denne i en situation som ovan inte anser 

sig ha. Övriga respondenter uttrycker sig inte kring om det skulle vara möjligt att göra 
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värderingar på de internt upparbetade varumärken företagen innehar. Som ovan nämns tillåter 

varken IFRS eller K3 att internt upparbetade varumärken redovisas som tillgångar. Detta för 

att dessa varumärkens kostnader inte går att särskilja (FAR Akademi, 2012a; 

Bokföringsnämnden, BFN 2012). I studiens teoretiska modell förklaras att 

redovisningsansvarigas syn på redovisning av varumärken bör påverkas genom den tvingande 

isomorfismen av lagar och regelverk. Regelverken är en formell kraft som påverkar 

redovisningsansvariga i deras syn på om de internt upprbetade varumärkena skall finnas med i 

balansräkningen eller inte för att uppnå den rättvisande bilden. Det regelverk som säger att 

dessa tillgångar inte skall finnas med, föreskriver också om vad som menas med en 

rättvisande bild. Redovisningsansvariga har inte möjligheten att själva avgöra om, vad de 

anser vara, deras viktigaste varumärken skall redovisas i balansräkningen eller inte. Den 

tvingande isomorfismen bör därför genom regelverken ha påverkat varför 

redovisningsansvariga anser att dessa viktiga tillgångar inte skall tas med i redovisningen. 

Studien kan inte heller påvisa att redovisningsansvariga anser att internt upparbetade 

varumärken borde eller inte borde finnas med i balansräkningen, då de respondenter som 

uttrycke en åsikt kring detta inte var eniga om det vore lämpligt. 

Samtliga respondenter berättade att de tror att de redovisade varumärkenas rykten påverkar 

intäkter som är kopplade till varumärket, både positivt och negativt. Respondent A förklarade 

att eftersom varumärkets rykte hos intressenterna kan påverka företagets intäkter negativt, 

skulle företaget kunna välja att avvakta med en nedskrivning. Resterande respondenter tror 

inte att en nedskrivning på ett redovisat varumärke skulle påverka företagets intäkter. Detta 

kan förklaras med att respondent A var den enda respondenten som ansåg att företagets 

viktigaste varumärke fanns med i redovisningen. Övriga respondenter förklarade att deras 

viktigaste varumärken var internt upparbetade och därför inte fanns med i redovisningen. Hur 

stor betydelse det värderade varumärket har för företagets totala intäkter syns därför ha en 

betydelse för om den redovisningsansvarige anser att en nedskrivning skulle riskera att 

innebära ett negativt rykte till intressenterna.  

Hur respondenternas övergripande syn på hur redovisning av varumärken och varumärken 

som tillgångar såg ut påverkades av faktorer från samtliga isomorfismer. Den normativa 

isomorfismen påverkade genom faktorer som bakgrund och utbildning. Genom att se till hur 

andra organisationer gjort påverkade den imiterande isomorfismen då de 

redovisningsansvariga kunde se sambandet mellan användandet av varumärken och ökade 

intäker. Synen påverkades även av den tvingande isomorfismen genom externa faktorer som 

regelverken. Den tvingande isomorfismen genom regelverken påverkade också 

respondenternas syn på om internt upparbetade varumärken borde finnas med i redovisningen 

eller inte.  

5.2 Hur respondenterna ser på dagens regelverk  
Hur redovisningsansvariga ser på det regelverk som styr deras arbete med varumärken visade 

sig vara något olika. Bland de fyra respondenter som arbetade på ett företag där IFRS regler 

tillämpades såg dock samtliga att det fanns otydligheter med regelverket och framför allt hur 

det ska tillämpas. Respondent C berättade att de hade IFRS som ett ramverk, men eftersom att 

det saknades detaljer och inte var tydligt hur de skulle gå tillväga fördes nästan alltid en 

dialog med företagets revisorer. Respondent E förklarade att IFRS inte var helt tydligt utan att 

det alltid är en fråga om bedömningar eftersom det inte är skrivet exakt hur de ska göra. 

Beroende på vem som gör beräkningen blir det alltid olika värden berättade respondenten. 

IFRS uttrycker sig tydligt med att ett varumärkes värde skall separeras från den totala 

summan av goodwill vid ett företagsförvärv. Även efter tidpunkten för förvärv skall goodwill 
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och varumärken redovisas skilt från varandra (FAR Akademi, 2012a). Respondent B ansåg 

ändå att IFRS inte var helt tydligt kring hur de skulle skilja på varumärken från 

goodwillposten vid förvärv. Det syntes tydligt när respondenten senare förklarade att deras 

goodwillpost till stora delar innehåller varumärken som inte är separerade. Samtliga 

varumärken de har förvärvat har placerats under goodwill, om inte det förvärvade företaget 

själva hade varumärken redovisade som tillgångar. Respondent F förklarade att regelverket 

IFRS var relativt tydligt vid övergripande direktiv, men blir på detaljnivå något otydligt. 

Eftersom att värderingarna görs på antaganden och prognoser finns det alltid en osäkerhet 

framhävde respondenten.  

Utav de sex intervjuade respondenterna var det två som arbetade på företag som nu anpassade 

redovisningen till K3. Respondent A såg regelverket som rimligt och bra och kunde därför 

inte se några problem med den rättvisande bilden. Respondent D säger att sett till reglerna 

som finns så är det svåraste i processen att sätta ett värde som skall ge en rättvisande bild. 

Respondenten har dock inte varit med vid värderingstillfällena och kan därmed inte svara på 

hur reglerna har uppfattats vid tillämpning, men uppfattar de ändå som tydliga. Här råder det 

med andra ord skiljda meningar mellan de olika regelverken. Dessa likheter och skillnader 

mellan respondenterna som redovisar enligt IFRS eller K3 kan förklaras med DiMaggio och 

Powells (1983) tvingande isomorfismen. Den tvingande isomorfismen förklarar här hur 

regelverket som respondenten följer har påverkat dennes syn på ämnet idag. De intervjuade 

respondenterna från företag som redovisade enligt IFRS ansåg inte detta vara helt tydligt när 

tillämpningen av reglerna skulle göras. De som redovisade enligt K3 hade däremot inga 

synpunkter på att regelverket skulle vara svårt att tillämpa. Dessa skillnader kan förklaras med 

att de tvingande isomorfismerna som påverkar respondenterna skiljer sig något åt. K3 bygger 

på IFRS men innehåller förenklingar vilket kan påverka hur tydligt regelverket uppfattas vara. 

Respondent B som redovisar enligt IFRS beskrev just hur svårt det var att hålla isär 

varumärket ifrån goodwill. Med K3 behöver inte företagen göra denna separering om det inte 

ses möjligt. De redovisare som nu anpassar sin redovisning till K3 behöver inte göra 

bedömningen om nyttjandeperioden är begränsad eller inte då det endast är tillåtet med 

begränsade nyttjandeperioder enligt K3. Nyttjandeperioden skall då sättas till max 10 år 

(Bokföringsnämnden, BFN 2012). Företag E som redovisar enligt IFRS, har upp till 40 år 

som nyttjandeperiod på sina varumärken. Vid tillämpning av K3 krävs därmed ingen större 

bedömning för att fastställa ett varumärkes nyttjandeperiod om det är en långsiktig investering 

där tanken är att behålla varumärket. Enligt respondent F som redovisar enligt IFRS är det just 

bedömingar och antaganden som utgör en osäkerhet vid tillämpningen av reglerna. 

Förenklingarna i K3 kan på så vis förklara varför respondenterna inte upplever samma 

problem med tillämpning av reglerna. 

Samtliga respondenter som tidigare arbetat med revision och nu redovisar enligt IFRS, det vill 

säga respondenterna E och F beskrev sin förståelse för hur IFRS som standard är svår att 

anpassa till alla läsare. Standarden är internationell och gäller oavsett bransch, vilket gör det 

svårt att skriva fullt ut hur företagen ska göra. ”Det hade varit för mycket regelverk helt 

enkelt” säger respondent E. Dessa respondenter var även tydliga med att beskriva arbetet med 

IFRS i praktiken som mycket bedömingsbaserat vilket alltid leder till en viss osäkerhet. ”Det 

är aldrig samma beräkningar som görs även om man följer samma regelverk” väljer 

respondent E att uttrycka det. Dessa likheter mellan respondenterna som tidigare arbetat med 

revision kan förklaras med DiMaggio och Powells (1983) isomorfismer. Den normativa 

isomorfismen förklarar hur respondentens bakgrund har påverkat dennes syn på ämnet idag. 

Respondent D som inte redovisar enligt regelverket IFRS, men som också har en bakgrund 

inom revision, tror att denna bakgrund har påverkat synen som respondenten har på 
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redovisningen av varumärken. Respondenten förklarade vidare att revisorer lär sig att 

ifrågasätta bland annat värderingar och avskrivningstider. 

Årsredovisningslagen (1995:1554) 2 kap. 3§ säger att balansräkningen, resultaträkningen 

samt noterna skall ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Respondenterna 

A, B, C och E ser inte regelverket de följer som något problem för att uppnå den rättvisande 

bilden, även om de ansåg att det fanns otydligheter i regelverket. Denna bild delas inte helt 

med respondent F som anser att bedömningar och tolkningar alltid utgör en grad av osäkerhet 

där den rättvisande bilden kan ifrågasättas. Respondent D hade inte någon uppfattning om att 

K3 skulle göra det svårt att uppnå den rättvisande bilden, men säger att internt upparbetade 

varumärken borde finnas med för att ge en fullt rättvisande bild. Den rättvisande bilden 

ifrågasätts över lag inte, även om respondenterna D och F har synpunkter som berör den 

rättvisande bilden. Den tvingande isomorfismen förklarar här att respondenterna anser den 

rättvisande bilden möjlig att uppnå med regelverken IFRS och K3, eftersom att de påverkats 

av regelverket. De regelverk som respondenterna följer säger också vad som menas med 

begreppet och hur det uppnås. Därmed kan det förklaras att redovisningsansvariga anser det 

möjligt att redovisa enligt den rättvisande bilden när de följer regelverket. De respondenter 

som hade synpunkter berörande den rättvisande bilden följer inte samma regelverk vilket 

betyder att det finns en annan förklarande faktor än det regelverk som följs. Respondent D 

och F är två av de tre intervjuade respondenterna som tidigare arbetat med revision. Som 

tidigare beskrivits så förklarar den normativa isomorfismen hur respondentens bakgrund 

påverkar den syn som finns idag. Detta förklarades även av respondent D som berättade att 

dennes bakgrund har påverkat synen som respondenten har på redovisningen av varumärken 

idag genom att respondenten lärt sig att ifrågasätta bland annat värderingar. 

Respondent B förklarade att de gamla reglerna för hur goodwill hanterades har en betydelse 

för redovisningen av varumärken. Detta eftersom att företagen kan redovisa värdet som 

goodwill istället för varumärke då det nu inte påverkar resultatet genom avskrivning. 

Respondenten föreslog därför att de gamla reglerna för goodwill skulle tas i bruk igen. Även 

respondent F ansåg att dessa regler vore lämpligare då alla tillgångar som inte skrivs av utgör 

en osäkerhet. Respondent E berättade att det låg som förslag att återgå till de tidigare reglerna 

samt att det skulle vara sunt. Respondenten säger dock att det inte skulle påverka 

redovisnigen av varumärken. Enligt den normativa isomorfismen antas det att personal som 

har en liknande bakgrund också bör ha liknande värderingar och normer (DiMaggio & 

Powell, 1983). I detta fall har respondenter som tidigare arbetat med de gamla reglerna för 

goodwill en uppfattning om att det vore bra för redovisningen. Det var dock skiljda åsikter om 

det påverkar varumärkesposten eller inte.  

Det gick inte att utläsa någon skillnad beroende på vilken bransch företagen verkade inom. 

Skillnaderna i synen på dagens regelverk bör därför bero på andra faktorer än vilken bransch 

de tillhör. Uppfattningen kring hur tydligt regelverket var förklarades bero på vilket regelverk 

respondenterna följer. En annan faktor som påverkade synen på regelverket visade sig vara 

bakgrunden som redovisningsansvariga har.  

5.3 Hur respondenterna ser på revisorns påverkan 
Samtliga respondenter ansåg att revisorn hade en påverkan på deras arbete med varumärken 

eftersom de granskar balansräkningen och deras tillvägagångssätt. Revisionslagen 5§ 

(1999:1079) säger att företagets årsredovisning, bokföring samt företagets 

förvaltningsberättelse skall granskas. Respondent D anser att trovärdigheten för företagets 

varumärkesvärdering stärks när en revisor har varit med och granskat, det är dock inget som 

respondent E håller med om. Respondent C förtydligade att revisorn inte känner företagets 
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marknad lika bra som företaget själva och bidrar därför bara med en rimlighetsbedömning. 

Den påverkan som samtliga redovisare känner kan förklaras med tvingande isomofism. Denna 

isomorfism förklarar de formella faktorer som lagar och regler som påverkar respondenten 

(DiMaggio & Powell, 1983). Den redovisningsansvarige är medveten om att de värderingar 

och den redovisning de gör enligt lag kommer att granskas av en revisor. Denna påverkan har 

visat sig uppfattas på olika sätt hos respondenterna. Både som ett stöd och som något att 

anpassa sig efter.  

De likheter som finns hos respondenterna som har en bakgrund inom revision kan förklaras 

med den normativa isomorfismen. De har alla tre en bakgrund där de i en större utsträckning 

har varit i kontakt med revisorer och dess arbete, vilket gör att de kan ha en annan uppfattning 

om revisorernas påverkan på deras arbete idag. Det fanns skiljda åsikter kring om 

trovärdigheten ökade när revisorn granskade, eller om de uppfattade att de behövde hålla nere 

sina värden för revisorn. Det framgick dock att alla påverkades av den granskning som står 

föreskrivet i Revisionslagen 5§ (1999:1079) och görs av revisorer. Detta kan förklaras med 

den tvingande isomorfismen som kan ha påverkat respondenterna i deras uppfattning. 

De redovisningsansvariga känner alla en påverkan från respektive revisor, antingen som ett 

stöd eller som något att anpassa sig efter. En revisor kan ses som en konsult då en revisor får 

betalt av företaget för att bidra med en särskild kompetens. Den imiterande isomorfismen 

förklarar hur konsulter och andra personer som arbetar mellan företagen kan påverka dessa till 

att bli mer lika varandra (DiMaggio & Powell, 1983). I detta fall där samtliga 

redovisningsansvariga känner av en påverkan från revisorn antas det att den granskning som 

görs är likvärdig för dessa företag. Detta beroende på att revisorer också kan ses som en 

yrkesgrupp där revisorerna handlar lika utefter sin likvärdiga utbildning, kompetens samt 

arbetsuppgifter. Likheter som finns i den redovisningsansvariges syn på varumärken i 

balansräkningen kan därmed också ha uppstått genom den kontakt som respondenten och 

företaget har med revisionsbyrån. De tvingas anpassa sig efter revisorer med lika värderingar 

och som sätter samma krav på företagets redovisning genom sin granskning. Synen som 

respondenterna har påverkas alltså av faktorer från samtliga isomorfismer. 

5.4 Hur respondenterna ser på de värderingsmetoder som finns 
De värderingsmetoder som i tidigare kapitel presenterats är intäktsbaserad metod, 

kostnadsbaserad metod och marknadsbaserad metod. Enligt en tidigare studie av Nolerås och 

Simunovic (2012) är experter inom ämnet överens om att vilken metod som bör användas 

beror på vilken information som finns tillgänglig samt att den metod som används i störst 

utsträckning är den inkomstbaserade metoden. Enligt Salina och Ambler (2009) anser flertalet 

experter att den inkomstbaserade metoden är den bäst lämpade vid värdering av varumärken. 

Även i denna studie anser samtliga respondenter från IFRS-företag att den inkomstbaserade 

metoden är den bäst lämpade. Respondent C motiverar deras val av metod och säger att 

”Syftet har varit att behålla verksamheten med varumärket och inte sälja den vidare, och då 

hade det varit svårt att få till en rättvis värdering om man bara skulle se till vad varumärket 

är värt vid en eventuell försäljning”. Företag C har valt att värdera sina varumärken enligt den 

inkomstbaserade metoden genom kassaflödesmodeller.  

Enligt studiens teoretiska modell påverkas redovisningsansvariga av externa faktorer. Då 

respondenterna följer två olika regelverk har de påverkats av olika externa faktorer. Det 

visade sig tydligt att det bildats två grupperingar som valt att använda två olika 

värderingsmetoder. Respondenterna som arbetar med IFRS ser inkomstbaserad 

värderingsmetod som den bäst lämpade. Respondenterna som istället arbetar med K3 ser den 
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kostnadsbaserade värderingsmetoden som den bäst lämpade. Genom DiMaggio och Powells 

(1983) isomorfismer förklaras bland annat att en yrkesgrupp med samma förutsättningar 

tenderar att ha liknande åsikter och agera lika. Detta då de med samma bakgrund påverkats av 

liknande faktorer som gjort att de nu ser på saker liknande. I detta fall visade det sig att 

yrkesgruppen redovisningsansvarigas åsikter om bäst lämpad metod för värdering av 

varumärken, tenderar att bli lika när de har samma regelverk att följa. Den tvingande 

isomorfismen förklarar hur externa faktorer, så som regelverk, får en yrkesgrupp att få 

liknande åsikter. Regelverken är tvingande och ger inte redovisningsansvariga några 

möjligheter till att göra tolkningar och egna bedömningar. Då IFRS är ett mer detaljerat 

regelverk än K3 kan detta påverka respondenternas val genom att kräva mer detaljerade 

värderingar. I studien har de redovisningsansvariga som följer IFRS en uppfattning om bäst 

lämpad värderingsmetod medan de som följer K3 har en annan. Studien påvisar därmed att 

regelverken påverkar de redovisningsansvariga i deras val av värderingsmetod. 

Ingen av respondenterna ansåg att den marknadsbaserade värderingsmetoden var bäst lämpad. 

Motiven till varför samtliga respondenter svarade ovanstående var lite olika. Respondenterna 

A, B och E säger att de inte har satt sig in i metoden och har därför inte en direkt uppfattning 

kring den. Respondent E tillägger att de varumärken som finns hos dem har förvärvats för att 

behållas på lång sikt. Därför är det endast intressant vad tillgången förväntas generera till 

företag E. Enligt regelverken skall en immateriell tillgång ha hanterats på en aktiv marknad 

där ett anskaffningsvärde skall ha fastställts för att få tas upp som en tillgång. Detta kan enligt 

Seetharaman et al. (2001) vara en svårighet eftersom det sällan finns aktiva marknader för 

varumärken samt att varumärken många gånger är unika i sig. Respondenterna C och F anser 

att det är svårt att hitta aktiva marknader för varumärken. Respondent F säger även att alla 

varumärken är unika vilket gör att det är svårt att få de samman på en marknad. Respondent D 

anser att metoden inte är lika tillförlitlig som den de använder. Denne anser att det skulle vara 

svårt att ta fram ett värde som följer en marknad.  

Organisationer styrs av de som arbetar inom den. De anställda tar beslut grundade på sina 

kunskaper och erfarenheter och dessa beslut formar organisationerna (DiMaggio & Powell, 

1983). Genom den normativa isomorfismen antas att organisationer är i behov av liknande 

kunskap, vilket gör att det anställer personal med liknande bakgrunder. Det har visat sig att 

samtliga respondenter i undersökningen är utbildade inom ekonomi. Enligt studiens teoretiska 

modell påverkas redovisningsansvarigas syn på redovisning av varumärken av den utbildning 

de har. Även den tidigare yrkeserfarenheten påverkar den kunskap respondenterna besitter. 

Samtliga respondenter har erfarenhter från positioner inom ekonomiyrken, men däremot inte 

från identiska positioner. Det antas genom normativ isomorfism att de som har en liknande 

bakgrund även har liknande värderingar och normer (DiMaggio & Powell, 1983). Enligt ovan 

kommer samtliga respondenter som är bekanta med den marknadsbaserade 

värderingsmetoden fram till att denna värderingmetod inte är helt optimal, med olika motiv 

för denna åsikt. Genom att analysera med studiens teoretiska modell visar det sig att då de alla 

har en ekonomiutbildning och därmed likvärdiga värderingar och normer kommer fram till 

samma beslut i att den marknadsbaserade metoden inte är helt optimal, men att de genom sina 

olika erfarenheter från tidigare anställningar ser på metoden från olika synvinklar och därmed 

tar olika vägar för att komma fram till samma beslut. Både grunden de fått genom sin 

utbildning samt de erfarenheter de samlat på sig genom tidigare anställnigar påverkar 

respondenternas syn på redovisning av varumärken.  

Tre av respondenterna säger sig inte ha tillräcklig kunskap om den marknadsbaserade 

värderingsmetoden. De antas enligt studiens teoretiska modell ha påverkats av faktorer i sin 
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omvärld som gjort att de valt att använda sig av den intäktsbaserade värderingsmetoden utan 

att ha kunskap om den marknadsbaserade metoden. Enligt den imiterande isomorfismen 

påverkas anställda på företag av faktorer som gör att de söker legitimitet i att imitera det andra 

gjort (DiMaggio & Powell, 1983). Osäkerhet är enligt DiMaggio och Powell (1983) en av de 

starkaste faktorerna till att imitering sker. Okunskap kring den marknadsbaserade metoden 

skulle kunna skapa osäkerhet som får organisationer och dess personal att imitera varandra. 

Då den inkomstbaserade metoden enligt tidigare studier har ansetts vara den bästa, kan detta 

varit en faktor som har påverkat de tre respondenterna och minskat på eventuell osäkerhet. 

Det skulle också kunna vara så att respondenterna har valt att imitera någon de varit i kontakt 

med från tidigare ansällningar alternativt att någon som tidigare utfört arbetsuppgifterna har 

lämnat över dessa till respondenterna. Respondenterna har då inte upplevt någon osäkerhet 

eftersom det tidigare ansetts vara legitimt att använda aktuell värderingsmetod. Det kan 

genom ovanstående antas att okunskap kring den markandsbaserade metoden har skapat 

osäkerhet som respondenterna genom den imiterande isomorfismen har minskat genom att 

använda en metod de vet andra använder.  

Vilken värderingsmetod som respondenterna ansåg vara mest lämplig syntes bero på vilket 

regelverk de redovisar enligt. Varför de inte såg den marknadsbaserade metoden som bäst 

lämpad visade sig påverkas av den normativa isomorfismen genom bakgrunden 

respondenterna har. Det visade sig också finnas en påverkan av faktorer som osäkerhet från 

den imiterande isomorfismen då de sökte legitimitet. 

5.5 Hur respondenterna uppfattar andra företag/redovisare göra 
Ingen av respondenterna säger att de har varit på någon formell utbildning kring hur de ska 

hantera varumärken eller immateriella tillgångar i redovisningen. Det skulle kunna vara en av 

anledningarna till att de flesta respondenterna inte ser sig ha någon klar uppfattning om hur 

andra redovisningsansvariga tar sig an varumärken. Respondent C förtydligade att de inte vill 

stirra sig blinda på hur andra gör, utan den bild som företaget bedömer vara mest rättvis är 

den som gäller. Respondenterna för företagen som redovisar enligt IFRS var överens om att 

regelverket inte var helt tydligt när det skulle tillämpas. Däremot verkar de inte ha sökt direkt 

stöd hos andra redovisningsansvariga utanför koncernen. Företagen som redovisar enligt 

IFRS hade ändå någon form av uppfattning genom olika kontaktnät. På företag B kunde 

styrelsemedlemmar komma med erfarenheter från andra företag, och på företag C fick de 

inputs genom revisionsbyrån. På företag E hade de tittat på hur andra företag gjorde, även om 

det de senaste åren främst varit på förvärvade företag. Den imiterande isomorfismen förklarar 

hur osäkerhet och tvetydighet leder till imitering av andra organisationer (DiMaggio & 

Powell, 1983). Ingen av de intervjuade respondenterna på IFRS-företagen såg regelverket 

som fullt tydligt, och de värderade alla sina varumärken med hjälp av kassaflödesmodeller. 

Även om företagen inte hade någon direkt kontakt eller klar bild på hur andra 

redovisningsansvariga arbetade så fanns det hos de flesta någon form av indirekt koll på hur 

andra företag och redovisningsansvariga arbetade med varumärken. I denna situation där 

tillämpningen av reglerna sågs som otydlig förklaras detta med den imiterande isomorfismen 

som menar att redovisaren tar stöd i denna indirekta kontakt vid avsaknad av formella 

utbildningar. Enligt den imiterande isomorfismen påverkas organisationer av personer som 

hoppar mellan olika organisationer för att bidra med kompetens, eller helt enkelt byter 

arbetsplats (DiMaggio & Powell, 1983). I detta fall påverkas redovisningsansvariga av de 

styrelsemedlemmar som varit på andra företag och tagit med sig erfarenheter till nuvarande 

företag, och även de revisorer de är i kontakt med. Revisorerna är i kontakt med många olika 

företag och det stöd och den granskning som de bidrar med antas vara likvärdig till dessa 

företag. Denna indirekta påverkan från revisorer och styrelsemedlemmar blir då ett stöd vid 
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osäkerhet och tvetydighet. Respondenterna A och D säger sig inte ha någon uppfattning om 

hur det ser ut för redovisningsansvariga utanför koncernen. De säger sig inte heller ha någon 

indirekt koll genom andra yrkesgrupper och positioner. Dessa respondenter såg inte samma 

problem med tillämpningen av K3 och behöver därför inte ta samma stöd från andra 

redovisningsansvariga och företag. Den tvingande isomorfismen kan istället förklara att de 

från regelverket fått en bestämd åsikt om hur de ska göra och därför inte söker externt stöd. 

Faktorer som påverkar redovisningsansvarigas uppfattning om hur andra företag och 

redovisare arbetar med varumärken visar sig alltså bero på både tvingande och imiterande 

isomorfismer.  
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6 Slutsats 

 

I kapitlet dras slutsatser som grundas på den diskussion som först i analyskapitlet. Det diskuteras hur 

studiens syfte och problemformulering har besvarats. Slutligen ges förslag till vidare forskning 

tillsammans med en etisk reflektion kring studien.  

 

Syftet med studien var att beskriva de redovisningsansvarigas syn på redovisning av 

varumärke, och vad som har påverkat denna syn. Det fanns inga tidigare studier inom ämnet 

ur den redovisningsansvariges perspektiv och studien ses därför som explorativ. 

Problemformuleringen löd: 

Vilken syn har redovisningsansvariga i företag på redovisning av varumärken? 

Vilka faktorer påverkar denna syn? 

Den syn som redovisningsansvariga i företag har på redovisning av varumärken visade sig 

vara splittrad.  Studien har visat att en av de största anledningarna till att synen är splittrad är 

att de följer olika regelverk. Vilket regelverk de följer har dock inte betydelse i alla frågor. 

Där bedömningar görs utan regelverkens inblandning påverkar faktorer som 

redovisningsansvarigas utbildning och yrkeserfarenheter synen. Även osäkerhet har i studien 

visat sig vara en faktor som påverkar redovisningsansvarigas syn på redovisning av 

varumärken. Företagens bransch visade sig inte ha någon betydelsefull påverkan på 

redovisningsansvarigas syn på ämnet.  

Redovisningsansvariga i företag ser på varumärken som viktiga tillgångar för företagen. 

Främst anses varumärken vara viktiga när företagen ska positionera sig på marknaderna samt 

skapa konkurrensfördelar. Regelverken anses vara en av faktorerna till varför 

redovisningsansvariga ser på varumärken som tillgångar på liknande sätt.  En annan faktor till 

att redovisningansvariga ser varumärken på liknande sätt är att de har liknande utbildningar 

och bakgrunder, vilket påverkat dem till att resonera på liknande sätt. Studien visar även att 

redovisningsansvariga kopplar ihop syftet för varumärken med ökade intäkter. Vilket 

påverkar dem till att se varumäken som tillgångar för företag. 

Redovisningsansvarigaras syn på sina redovisade varumärken är att de är viktiga för företaget. 

En övervägande majoritet av de redovisningsansvariga ser dock inte sina redovisade 

varumärken som företagets starkaste och mest intäktsdrivande. De varumärken som 

redovisningsansvariga anser vara företagens viktigaste är internt upparbetade och får enligt 

regelverken inte redovisas som tillgångar. De redovisningsansvariga ser inte heller att dessa 

varumärken borde få finnas som tillgångar i balansräkningen, trots de intäkter som kunde 

härledas, då värderingen av dem inte anses vara möjlig att genomföra. Studien visar att 

regelverken påverkat synen på vilka varumärken som skall och bör finnas som tillgångar i 

balansräkningarna.  

Redovisningsansvariga som redovisar enligt IFRS ser inte regelverket som helt tydligt och 

detta främst vid tillämpningen av de regler som föreskrivs. Detta beror på att IFRS saknar 

detaljer som beskriver hur de ska gå tillväga. Denna avsaknad på detaljer leder till 

bedömningsfrågor där de ibland behöver ta hjälp av en revisionsbyrå. Det framgick också att 

dessa redovisningsansvariga anser att denna typ av bedömningar utgör en osäkerhet. 
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Redovisningsansvariga som anpassar sin redovisning till K3 ser regelverket som tydligt och 

att det inte ställer till med problem vid tillämpning. Det visade sig bero på att K3 innehåller 

förenklingar vilket gör bedömningarna mindre jämfört med IFRS. Redovisningsansvarigas 

syn på den rättvisande bilden är att den går att uppnå med det regelverk som de följer. 

Regelverken är en faktor till varför redovisningsansvariga anser sig kunna uppnå den 

rättvisande bilden. 

Redovisningsansvarigas syn på den marknadsbaserade metoden är att det är den minst 

lämpliga metoden för att värdera varumärken. Detta visade sig bero på de 

redovisningsansvarigas utbildning och yrkeserfarenhet. Synen på vilken värderingsmetod som 

är lämpligast visade sig bero på vilket regelverk som de redovisningsansvariga följer. 

Redovisningsansvariga som följer IFRS anser att den intäktsbaserade metoden genom 

kassaflödesmodeller är den bäst lämpade. Redovisningsansvariga som nu anpassar sin 

redovisning till K3 anser att den kostnadsbaserade värderingsmetoden är den bäst lämpade.  

Redovisningsansvarigas syn på revisorn är att denne har en påverkan på deras arbete med 

redovisningen av varumärken. Det kan däremot inte urskiljas att denna påverkan uppfattas 

helt lika av samtliga redovisningsansvariga. Det fanns delade meningar om revisorn ansågs 

vara ett stöd eller om revisorn bara var något de tvingandes anpassa sig efter. Det beror på att 

revisorn i vissa fall ses som ett stöd genom en diskussion vid osäkerhet. Det beror också på att 

revisorn bidrar med en granskning som är föreskriven i regelverken.  

Redovisningsansvariga har inte någon direkt uppfattning om hur redovisare på andra företag 

hanterar sina varumärken. Däremot fastställs att redovisningsansvariga som följer IFRS har en 

indirekt uppfattning genom stöd från kontakter så som styrelsemedlemmar, konsulter och 

revisorer. Redovisningsansvariga som anpassar sin redovisning till K3 har däremot inte någon 

uppfattning alls utanför koncernen. Detta förklaras med att K3 uppfattas vara tydligare vid 

tillämpning och de är då inte i samma behov av ett stöd. Den faktor som förklarar detta 

indirekta stöd är hur tydligt regelverket uppfattas.  

6.1 Etiska reflektioner 
Studien visade att IFRS-företagen värderade sina varumärken med hjälp av intäktsbaserade 

metoder. Denna metod får ses som sund och rättvis gentemot intressenterna eftersom att 

metoden ser varumärken som en tillgång på ett, enligt oss mer rättvist sätt än de andra 

metoderna. Detta beroende på att samtliga respondenter förklarade att varumärken var en 

tillgång för företaget i deras arbete att nå konkurrensfördelar. Ingen av respondenterna 

förklarade varumärken som en kapitalplacering som går att sälja vidare, eller som en post för 

samlade kostnader. Med en intäktsbaserad värderingsmetod bör således den rättvisande bilden 

enklas nås, förutsatt att värderingarna inte manipuleras. 

Då företagen själva har ansvaret för värderingarna kan otillräcklig kunskap kring värderingar 

leda till felberäkningar och över- eller undervärderingar. Detta kan i sin tur leda till att 

företagens intressenter tar del av missvisande information och med grund i den fatta beslut. 

Varumärken är mycket viktiga tillgångar för dagens företag. Många produkter och tjänster 

marknadsförs med hjälp av varumärken och de ger företag konkurrensfördelar gentemot sina 

konkurrenter. Vi anser därför att det är viktigt med ökat fokus på ämnet och goda kunskaper 

kring redovisning av dessa tillgångar. När det saknas utbildningar gällande hur värdering och 

redovisning skall gå till ökar risken för felaktiga och missvisande värderingar. 
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6.2 Uppsatsens bidrag, rekommendationer och förslag till vidare forskning 
Studien har bidragit till en ökad förståelse för hur redovisningsansvarigas situation ser ut vid 

redovisning av varumärken. Denna studie ska ses som explorativ, då det inte finns någon 

tidigare forskning på just redovisningsansvarigas syn på redovisning av varumärken. Det har 

bidragits med att förklara hur den redovisningsansvariges syn på ämnet ser ut och vilka olika 

faktorer som denna syn har påverkats av. Då endast sex respondenter på olika företag har 

intervjuats kan det inte generaliseras hur alla redovisningsansvariga ser på värdering och 

redovisning av varumärken, utan istället beskriva och förklara hur det såg ut på dessa sex 

företag. Denna studie kan utgöra ett stöd till IFRS författare vid en eventuell uppdatering av 

regelverket eftersom studien visar att de som ansvarar för redovisningen inte ser regelverket 

helt tydligt vid tillämpning. Studien visar också att den inkomstbaserade värderingsmetoden 

är den som är vanligast och verkar ses som mest relevant praktiskt sett. Det kan ge ett visst 

stöd åt framtida värderare när osäkerhet kring värderingsmetod till denna problematiska 

värdering finns. Denna studie kan även utgöra ett underlag till varför utbildningar kring ämnet 

behövs. Fler utbildningar skulle öka kunskapsnivån om ämnet och bör då medföra mer 

tillförlitliga värderingar. Då IFRS inte anses ge stöd på detaljnivå bör utbildningar kunna ge 

ett extra stöd och vägledning.  
 

Ett sätt att bygga vidare på denna studie är att göra en koppling till reglerna för redovisning av 

goodwill. Under tre av de gjorda intervjuerna tog respondenten upp ämnet med dagens regler 

för redovisning av goodwill. Dessa tre respondenter var inte överens om att reglerna för 

goodwill påverkade värderingen och redovisningen av varumärken, men de var överens om 

att en övergång till de gamla reglerna vore sunt. Dagens regler säger att företagen inte får göra 

avskrivningar på goodwill, utan istället ska de årligen pröva sin goodwill för nedskrivning, 

vilket respondenterna är skeptiska till. En av respondenterna förklarade att det var möjligt för 

företag att inte redovisa sina varumärken separat, utan istället som goodwill eftersom att 

tillgångarna ändå kan vara svåra att hålla isär vid tillämpning av IFRS. Då slipper företagen 

göra avskrivningar som påverkar resultatet. Det vore intressant med en studie som undersökte 

detta eventuella samband. Respondent E berättade att diskussioner kring avskrivning på 

goodwill finns, men att det ligger längre fram i tiden. Skulle en förändring av reglerna för 

goodwillposten påverka redovisningen av varumärkesposten, och i så fall på vilket sätt?  
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Bilagor 

Bilaga 1 
 

Individuella reflektioner 

 

Bodil Johansson  

 
Denna vår har varit en mycket krävande men också givande del av mitt liv. För mig har 

arbetet med att skriva C-uppsats varit med delade känslor. Det har varit en utmaning samtidigt 

som det har varit otroligt inspirerande och lärorikt. Det är första gången jag skrivit ett större 

arbete med fullständig formalia, vilket har varit givande och jag har fått en större förståelse 

för hur ett vetenskapligt arbete tas fram. Jag har vid tidigare arbeten använt delar av de 

formaliakrav som i en uppsats används, men aldrig alla delar samtidigt. Vissa delar varit helt 

nya för mig. Vi fick i en tidigare kurs möjligheten att prova på och skriva det inledande 

kapitlet i uppsatsen. Jag ser det som positivt då detta gjorde att startsträckan inte varit fullt 

lika lång som den kunde varit utan det arbetet. Arbetet har inneburit att jag undersökt ämnet 

på ett mer detaljerat och djupare sätt. Arbetssättet i kursen är dessutom annorlunda mot vad 

jag tidigare upplevt. Arbetsgången har varit annorlunda och betydligt mer krävande än vid 

tidigare kurser. Det är först i efterhand som jag tagit in processen och övergripande kunnat se 

till vad alla delar bidragit med. Den största utmaningen för mig har varit att analysera. Mina 

starka sidor är att söka fakta och producera text utifrån denna. Att analysera har krävt att jag 

använt min samlade kunskap på ett bredare sätt. 

  

Jag tycker ämnet kring redovisningsansvarigas syn på redovisning av varumärken har varit 

spännande och motiverande att studera. Jag har fått uppfattningen om att andelen immateriella 

tillgångar i företagens balansräkningar över lag blir allt större och viktigaste poster. Min 

uppfattning är att varumärken i en allt större utsträckning har en påverkan när konsumenter 

väljer sina produkter. Det är då viktigt för företag att ha starka varumärken för att företag inte 

skall tappa i konkurrenskraft. Båda faktorerna med hur stor betydelse varumärken har på 

marknader samt att de immateriella tillgångarna blir vanligare har gjort det mycket intressant 

att arbeta med vårt ämne och arbete. Jag har även fått en betydligt bättre uppfattning om hur 

goodwill uppstår och hanteras i redovisningen som en följd av vårt arbete. En annan 

uppfattning jag fått är att de respondenter vi haft kontakt med, tyckt att ämnet med 

varumärken i redovisningen är ett krångligt ämne och jag fick känslan av att det inte var 

företagens mest prioriterade tillgångar när arbetstiden fördelades.  

  

Samarbetet med Simon har gått bra. Vi känner varandra sedan tidigare och har även gjort 

arbeten tillsammans tidigare i utbildningen. Vi kompletterar varandra bra. Jag är som sagt bra 

på att leta i ren fakta och producera texter utifrån det, medan Simon är bra på att analysera och 

reflektera över detaljer och producera texter utifrån det. Jag anser att vi ser på texter från olika 

synvinklar och därmed även kunnat diskutera och bearbeta texten i uppsatsen bra. Jag har vid 

sidan av denna kurs arbetat medan Simon har läst kursen Företagsekonomisk metod, teori och 

praktisk tillämpning. Arbetsfördelningen har i och med våra respektive styrkor gjort så att vi 

lagt ner mer arbete på olika delar av uppsatsen. Då Simon har haft bäst koll på de delarna av 

arbetet, genom sin andra kurs, har han arbetat mer med det. Jag som i stället känner mig mer 

hemma på arbetsmarknaden i och med mitt arbete har varit den som haft kontakten med våra 



 
ii 
 

respondenter på företagen. Det har varit en ny upplevelse för mig att ta kontakt med företag 

på detta sätt då det många gånger krävdes övertalning för att få respondenterna till att ställa 

upp. En uppfattning jag fått är att beroende på vilken bransch företaget befinner sig i, har 

respondenterna varit olika villiga att ställa upp och hjälpa oss i vårt arbete genom intervjuer. 

Jag och Simon har hela tiden stämt av med varandra, suttit både tillsammans och ensamma 

och arbetat med vår uppsats. Vi har ständigt läst varandras texter och tillsammans diskuterat 

och format dem om vi inte skrivit dem tillsammans. Jag känner mig trygg i sammarbetet med 

Simon och det har underlättat. Eftersom att vi känner varandra väl sedan tidigare anser jag att 

vårt skrivande har blivit bättre. Vi har kunnat diskutera med varandra och jag har inte känt att 

jag inte kunnat säga till om jag ansett något vara felaktigt. 

 

 

Simon Hägermalm 

 
Att arbeta med en c-uppsats under en längre tid var något nytt som är svårt att jämföra med så 

mycket annat vi gjort på utbildningen. I tidigare kurser har vi skrivit uppsatser där krav 

funnits på formalia och där uppsatsen grundade sig i vetenskapliga texter, men de uppsatserna 

kan ändå inte jämföras med den här. Genomförandet av c-uppsatsen har varit mycket lärorikt 

då tillvägagångssättet varit klart annorlunda. I och med att uppsatsens kapitel är olika moment 

som på olika sätt har varit lärorika har det samtidigt varit omväxlande trots att det varit 

samma uppsats med samma syfte hela tiden. Uppsatsen har krävt mycket planering och 

tankeverksamhet redan innan ämnet valdes, och sedan dess varit konstant. Det var också 

lärorikt att analysera de intervjuer och den information som vi samlade in. Det är något som 

jag känner att jag har blivit mycket bättre på genom uppsatsskrivandet. Jag tror att 

planeringen och delmomenten påminner om delar i många projekt som finns ute i arbetslivet. 

Det är något som jag är glad över att ha med mig inför arbetslivet nu efter mina studier på 

Högskolan i Skövde. 

 

Sammarbetet med Bodil har gått bra, och det såg ut ungefär som jag hade föreställt mig att det 

skulle bli. Jag vet sedan tidigare hur hon tänker och skriver, och har samtidigt en uppfattning 

om att hon känner mig på samma sätt. Detta har underlättat vårt samarbete. Fördelningen av 

arbetet har varit lite olika, men jag som gick metodkursen parallellt, har ofta varit den som 

lagt upp strukturen med arbetet och förklarat när och hur vi skulle ta oss fram med skrivandet. 

Min uppfattning är att Bodil mer var den som hade koll på regelverket, medan jag formade 

och renskrev texten vi båda skrivit. Skrivprocessen hjälptes vi åt med och vi skrev både 

tillsammans och själva för att sedan ge varandra synpunkter om hur vi skulle gå vidare. 

Eftersom att ingen av oss har svårt för att ta kritik från den andra så har vi kunnat diskutera 

mycket.  

 

Genomförandet av intervjuerna innebar en kontakt med företag som har varit mycket lärorikt. 

De vi fick träffa var redovisningsansvariga med eftergymnasial utbildning som arbetade med 

redovisning. Att träffa respondenter som arbetar med redovisning, som är den inriktning jag 

går, gjorde intervjuerna ännu mer intressanta. I ett inlämningsarbete i en marknadsföringskurs 

har jag fått träffa företagare med verkliga problem, men nu var det helt på våra villkor. Jag 

tycker att jag har lärt mig mycket om hur en kontakt med företagare kan ske och på vilket sätt 

det går att ställa frågor i en intervju för att få information att gå vidare med. Användandet av 

en teori som stöd för att analysera insamlad information var också lärorikt även om det 

kändes svårt till en början. 
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Inför arbetet hade jag läst kurser som behandlade redovisning av varumärken eftersom att jag 

läser inriktningen redovisning på ekonomprogrammet, och även skrivit ett inlämningsarbete 

inom ämnet. Genom denna c-uppsats fick jag en klart bättre förståelse för reglerna i IFRS och 

nu även de regler som föreskrivs i K3-regelverket. Det var inte bara genom noggrannare 

läsning av regelverken som kunskaperna om reglerna ökade, utan intervjuerna med redovisare 

på andra företag gjorde det både intressantare och enklare att förstå.  

 

Efter uppsatsen har inte bara mina kunskaper inom ämnet förbättrats avsevärt, utan min 

förståelse för respondenternas och företagens situationer har förbättrats. Nu efter 

genomförandet känner jag att det skulle gå fortare att genomföra en liknande uppsats, även 

om momenten självklart är tidskrävande och fortfarande kräver mycket arbete. Jag tycker att 

min förmåga att söka efter information i till exempel databaser har utvecklats.  Något som 

upplevdes ta mycket tid var att få klarhet i hur vi skulle gå tillväga, hur vi skulle skriva och 

hur vi skulle tänka. Eftersom att det bara var jag som gick metodkursen parallellt med 

uppsatsskrivandet, upplevde jag det ibland svårt att diskutera just dessa frågor. Det kan vara 

en anledning till att dessa saker tog så mycket tid som det gjorde. Innan vi påbörjade 

uppsatsskrivandet beskrevs det som något betydligt mer krävande än det vi gjort tidigare på 

utbildningen. Det är något som jag absolut kan hålla med om och jag är glad över att vi satte 

igång med uppsatsskrivandet i tid. Hade vi inte gjort det skulle tidsplanen inte varit möjlig. 
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Bilaga 2 

Intervjumall 

Faktor: Påverkar bakgrund och utbildning redovisarens syn på varumärken?  

 

Öppningsfråga: Hur ser er bakgrund ut? Har ni på något sätt arbetat med varumärken tidigare?  

 

 Position 

 Titel 

 Ansvarsområde 

 Tid på företaget 

 Utbildning 

 Tidigare arbeten 

 Arbetsuppgifter 

Hur skulle ni definiera ett varumärke? 

 Vad är ett varumärke? 

 Varför behövs ett varumärke? 

 Vilka fördelar kan det skapa? 

Faktor: Har dagens redovisningsregler betydelse? 

Öppningsfråga: Om vi ser till de regler som finns beskrivna vid förvärv av varumärke. Hur 

skulle ni beskriva ert arbete med att tillämpa dessa i praktiken?  

 Tydligt/otydligt regelverk  

 Rättvisande bild 

 Nyttjandeperiod 

 Tillämpning 

 Svårigheter 

 Osäkerhet 

Faktor: Har värderingsmetoderna som finns betydelse? 

Öppningsfråga: Om vi ser till de varumärken ni har i er balansräkning idag. Hur gick ni 

tillväga för att värdera dessa? Var det självklart vilken metod som skulle användas?  

 Inkomstbaserad metod 

 Kostnadsbaserad metod 

 Marknadsbaserad metod 

 Fördelar/ nackdelar 

 Internt upparbetade varumärken 

 Externa värderare 

 Trovärdighet 
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Faktor: Extern påverkan från revisorerna?  

Öppningsfråga: Hur skulle ni säga att revisorns arbete påverkar värderingen och 

redovisningen?  

 Förståelse 

 Diskussion 

 Nedskrivning 

 Er uppfattning om den rättvisande bilden? 

 Trovärdighet 

 Osäkerhet 

Faktor: Tar redovisare hjälp av hur andra redovisare går tillväga? 

Öppningsfråga: Hur skulle ni beskriva er uppfattning om hur andra redovisare gör vid 

värdering och redovisning av varumärken?  

Är detta något som underlättat ert arbete med värderingen vid förvärv?  

 FAR 

 Utbildningar 

 Tidsskrifter 

 Inom koncernen 

 Styrelsen 

 Trovärdighet 

 Osäkerhet 

 

Faktor: Påverkas redovisaren av varumärkets funktioner? Anpassas redovisaren efter 

externa krav? 

Öppningsfråga: Vad är det för varumärken som ni har i er redovisning idag? 

Hur viktiga anser ni att era befintliga varumärken är för företagets intäkter?  

Har nedskrivning av varumärkesposten varit intressant? 

Tror ni att intäkterna påverkas av varumärkets rykte hos era intressenter? 

 Nedskrivning 

 

Avslutande fråga 

Vilka eventuella förändringar inom ämnet skulle ni vilja se i framtiden? 

 Justeringar i regelverket 

 Komplettering till det praktiska arbetet 

 Egna upparbetade varumärken 
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Bilaga 3 

Introduktion för respondenter 

Vi är två studenter som läser sista terminen på ekonomprogrammet vid Högskolan i Skövde. I 

tidigare kurser har vi kommit i kontakt med ämnet ’Värdering av varumärke’ på olika sätt. 

Ämnet lockade vårt intresse snabbt och vi såg samtidigt att det fanns få studier gjorda inom 

ämnet värdering av varumärken sedan tidigare. Varumärken kan vara en mycket viktig 

tillgång för företag i arbetet med relationer med dess intressenter. Det kan vara svårt att sätta 

ett korrekt värde på ett varumärke. Det finns krav på att en rättvisande bild skall uppfyllas för 

att i största mån avspegla verkligheten. Samtidigt kan begränsningar finnas i att värderna skall 

kunna beräknas på ett tillförlitligt sätt, samt vara identifierbara. 

De flesta av de tidigare studier som finns ser till marknadsförares eller revisorers syn på 

varumärken i balansräkningen. Vi är därför intresserade av hur Ni som redovisningsansvarig 

på ert företag ser på värdering och redovisning av varumärken. Vi är bland annat intresserade 

av hur ni arbetar med värdering och redovisning av varumärken på ert företag idag, och vilka 

värderingsmetoder som ni använder, alternativt anser vara bäst lämpade för användning. Vi är 

även intresserade av vad ni anser att ert varumärke har för påverkan på företagets intäkter 

och/eller positionering på marknaden.  

Har Ni frågor kring uppsatsen som Ni vill reda ut innan intervjutillfället, vänligen kontakta 

oss.  

 

Med Vänliga Hälsningar 

Bodil Johansson & Simon Hägermalm  

Ekonomstudenter vid Högskolan i Skövde 

 

 

 

 

 


