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Sammanfattning 
 
Ämne  Kandidatuppsats inom företagsekonomi 
 
Titel   Internationalisering av redovisningregler för svenska 

börsnoterade bolag – effekterna på 
redovisningsreglerna efter införandet av IAS 38  

 
Författare  Anne-Marie Nordström 
  Johanna Wiberg 
 
Handledare  Lars Vigerland 
   
 
Nyckelord  Immateriella tillgångar 
  Varumärken 
  IAS  
  Internationalisering 
  Värderingsmetoder 
 
Syfte Syftet med denna uppsats är att analysera vilka effekter 

införandet av internationellt gällande 
redovisningsregler har på den svenska redovisningen. 
Detta ska belysas genom studerandet av hur IAS 38 har 
påverkat redovisningen av varumärken.  

 
Metod  Studiens kommer att bedrivas med en kvalitativ ansats 

där datainsamlingen kommer att ske genom intervjuer 
och skriftliga källor. 
 

Slutsatser Studien visar att implementeringen av IAS 38 ej görs 
på ett enhetligt sätt och att inte samma metoder för att 
värdera varumärken används av företagen vilket skapar 
problem med jämförbarheten mellan olika företag. 
Vidare visar studien att varumärken är en av de 
vanligaste tillgångarna som identifieras vid förvärv och 
att företagen oftast överväger en särskiljning av 
varumärket från goodwill vilket visar att 
implementeringen av IAS 38 är på god väg. Slutsatser 
som dras av studien är att det kommer att krävas tid 
och även en specialisering inom revisionsbranschen för 
att implementeringen av internationaliseringen ska få 
full effekt, vilket är att skapa enhetlighet, jämförbarhet 
och ett rättvisare värde på företaget på en internationell 
nivå.        
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Abstract 
 
Field  Bachelor thesis within business economics 
 
Title  Internationalizations of accounting rules for Swedish listed 

companies – the effects on the accounting of brands with the 
introduction of IAS 38  

 
Authors  Anne-Marie Nordström 
  Johanna Wiberg 
 
Advisor  Lars Vigerland 
 
 
Key words  Intangible assets  
  Brand 
  IAS  
  Internationalization  
  Valuation methods  
 
 
Aim The aim of the thesis is to analyse what impact the 

current international accounting standards have on 
Swedish accounting. This will be illustrated through 
the study of the affect of IAS 38 on the accounting of 
brands.    

 
 
Methodology The thesis will be investigated through a qualitative 

approach with collected data from interviews and 
written sources.  

 
Conclusion The study shows that the implementation of IAS 38 is 

not carried out in a homogeneous way. The companies 
are not using the same methods in their valuations of 
brands and that causes problems when comparing 
different companies. Moreover, the essay demonstrates 
that the brand of a company is one of the most 
common assets identified in company acquisitions. 
That companies often consider a distinction between 
the brand and goodwill shows that IAS 38 is well on its 
way to be established. The conclusions drawn from 
this study are that for the implementation of the 
internationalization to succeed it will require both time 
and a specialization within the accountancy branch. 
The aim of the adaptation of IAS 38 is to create 
homogeneity, comparability and a more equal value of 
the companies on an international level.    
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1. Inledning 
Detta kapitel inleds med bakgrunden. Efter det presenteras 

problemdiskussionen som följs av problemfrågeställning och syfte. Sist i 

kapitlet redogörs för vilka avgränsningar som gjorts i denna studie.  

 
1.1 Bakgrund 
Det finns idag två olika redovisningsskolor; den anglosaxiska och den 

kontinentala. I den anglosaxiska skolan används verkliga värden, dvs. 

marknadsvärden, vid värdering av tillgångar. Inom den kontinentala skolan 

sker värderingen av tillgångar enligt försiktighetsprincipen, det vill säga att 

tillgångar värderas lågt och skulder högt. Exempel på länder som är 

användare av den anglosaxiska modellen är USA, Storbritannien, Australien 

och Holland. Länder som däremot använder sig av den kontinentala 

modellen är till exempel Tyskland, Frankrike, Japan och Sverige.1 På senare 

år har det dock skett en harmonisering av dessa två skolor där målet är att 

det ska finnas internationellt gällande normer och standarder för 

redovisning. Det ska ske genom en standardisering som ämnar skapa 

enhetlighet och öka jämförbarheten.  

 

Harmoniseringen sker också till följd av de redovisningsskandaler som 

skedde under början av 2000-talet.2 Som konsekvens av detta följer Sverige 

och resterande EU sedan 1/1 2005 International Accounting Standards (IAS) 

redovisningsstandarder. Dessa standarder publiceras av International 

Accounting Standards Board (IASB). De ger också ut International 

Financial Reporting Standards (IFRS) som även dessa efter 2005 ska 

efterföljas i Sverige och EU.  Detta innebär att alla svenska företag som har 

aktier eller skuldebrev noterade på en reglerad marknad är skyldiga att 

upprätta sin koncernredovisning i enlighet med IAS’s och IFRS’s 

standarder. De marknader som är reglerade i Sverige är Aktietorget, 

Stockholmsbörsen och Nordic Growth Market (NGM).3  

 

                                                 
1 Lindström 2006-08-31  
2 Exempelvis Enron, Xerox, Worldcom och Qwest 
3 http://www.ey.com/global/download.nsf/Sweden/GuideIFRS3/$file/GuideIFRS3.pdf  
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1.1.1 Normgivning och lagstiftning för redovisning i Sverige   

I Sverige skapades Redovisningsrådet 1989 genom tillkomsten av Stiftelsen 

för utvecklande av god redovisningssed. Redovisningsrådets 

rekommendationer utformas idag med grund i IASB’s regelverk. Dessa 

rekommendationer ska följa IFRS/IAS och olikheter ska endast finnas där 

svensk lag lägger hinder för att redovisa enligt IFRS/IAS standarder eller 

om det finns andra viktiga skäl. Idag har Redovisningsrådet 32 gällande 

rekommendationer, där allt från leasingavtal och inkomstskatter till 

delårsrapportering och immateriella tillgångar tas upp.4  

 

En annan normgivare inom svensk redovisning är bokföringsnämnden. Det 

är en myndighet som fungerar som statens expertorgan inom redovisning. 

De har huvudansvaret för utvecklandet av god redovisningssed i företags 

bokföring och offentliga rapportering.5  

 

Bokföringslagen innefattar lagstiftning gällande svensk redovisning. I den 

förklaras tvingande och viktiga regler som finns för att hjälpa företag att 

bygga upp en ändamålsriktig redovisning, vilket är gynnsamt för både 

företaget och dess intressenter.   

 

Tillsammans med bokföringslagen verkar årsredovisningslagen. Den 

innehåller bestämmelser om upprättande och offentliggörande av 

årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapporter.6 Även olika 

branschorganisationer och Stockholms fondbörs är exempel på normgivare 

inom svensk redovisningspraxis.7  

 

 
1.1.2 Harmonisering av redovisningen internationellt   

Under 1990-talet växte en allt mer global ekonomi fram i och med att 

amerikanska företag genererade stora vinster och intäkter från utländska 

marknader. Dessa multinationella företag stod inför problem när de skulle 

                                                 
4 http://www.redovisningsradet.se/redo-verksam.html  
5 http://www.bfn.se  
6 http://www.nutek.se/sb/d/614/topicId/425/mode/name  
7 Lindström 2006-08-29  



 

 9

söka finansiering och kapital på utländska marknader då kraven på de 

finansiella rapporterna och redovisningen såg olika ut. Det gällde då för 

företagen och investerarna att identifiera dessa skillnader. Den ökade 

globaliseringen krävde att denna process skulle förenklas. Det har drivit på 

harmoniseringen av internationella redovisningsstandarder.  

 

Redan 1973 grundades the International Accounting Standards Board 

(IASB), en privatfinansierad organisation som verkade för ett sådant syfte.8  

Deras mål är:   

 

a) att formulera och publicera redovisningsstandarder för de allmänna 

intressena som blir observerade i presentationen av finansiella rapporter och 

att marknadsföra dessa till acceptans och efterlevnad globalt. 9    

 

b) att allmänt arbeta för förbättringar och harmoniseringar av 

regleringar, redovisningsstandarder och tillvägagångssätt i presentationen av 

finansiella rapporter.10 

 

Idag har IASB utfärdat 41 uttalanden gällande redovisningsstandarder (IAS) 

och fem uttalanden gällande finansiell rapporteringsstandarder (IFRS).11                   

 

1.1.3 IAS 38 Immateriella tillgångar 

IAS 38: e standard behandlar immateriella tillgångar, vilka definieras av att 

de saknar fysisk karaktär och är av icke-monetär natur. En monetär tillgång 

är kontanta medel samt tillgångar som omvandlats till kontanta medel till 

fasta eller fastställbara belopp.12 Genom införandet av IAS 38 har 

förändringar skett som innebär att fler immateriella tillgångar ska 

identifieras och redovisas skilt från goodwill i balansräkningen, däribland 

varumärken. Goodwill är skillnaden mellan anskaffningsvärdet och 

                                                 
8 Schroeder R. G (2005) s. 25    
9 Schroeder R. G (2005) s. 25    
10 Schroeder R. G (2005) s. 25    
11 Schroeder R. G (2005) s. 25    
12 IAS 38 punkt 8 (s. 525-526) 
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nettotillgångarnas värde som uppstår vid ett företagsförvärv.13 Införandet 

kommer även att innebära att immateriella tillgångar med obestämd 

nyttjandeperiod inte längre ska skrivas av utan de ska istället prövas årligen 

för att undersöka om ett nedskrivningsbehov föreligger. Internt upparbetade 

varumärken får inte redovisas i balansräkningen utan endast vid förvärv ska 

varumärkets värde skiljas från goodwillen och redovisas separat i 

balansräkningen.  

 

1.1.4 Varumärket – en värdefull tillgång  

Tillgångar definieras bland annat av att de förväntas ge framtida 

ekonomiska fördelar. Byggnader, maskiner, inventarier, lån, aktier, 

goodwill, patent och varumärken är bara några exempel på vad som kan 

representera olika tillgångar och det visar hur brett tillgångsbegreppet är.   

 

Ett varumärke kan vara ett namn, begrepp, symbol, märke, design eller en 

kombination av dessa och är ett sätt att identifiera sin produkt eller tjänst för 

att differentiera den gentemot sina konkurrenter.14  Varumärken är idag ett 

sätt att kommunicera och visar vad man står för (kulturellt, socialt) och 

vilken status man har eller vill förmedla. Ett varumärke skapar mervärde för 

en produkt15 och kan skapa fyra olika betydelser; attribut, fördelar, värden 

och personlighet.16 Vad skulle exempelvis en bil från Ferrari vara utan 

märket Ferrari? Förväntningarna på en sådan produkt är att den ska vara 

högkvalitativ och exklusiv.  

 

Att positionera sig genom att differentiera sitt företag eller produkt och 

därmed varumärket genom att erbjuda ett större värde skapar betydelsefulla 

konkurrensfördelar.17 Varumärken skapar ett betydelsefullt värde för ett 

framgångsrikt företag och företagsledare har idag insett det centrala i 

skapandet och bibehållandet av ett starkt varumärke.  

 

                                                 
13 http://www.ey.com/global/download.nsf/Sweden/GuideIFRS3/$file/GuideIFRS3.pdf  
14 Kotler s. 469  
15 Kotler s. 469 
16 Kotler s. 470-71 
17 Kotler s. 357 
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År 2006 värderades varumärket Coca Cola till 67 000 miljoner dollar,18 

vilket är 468,3 miljoner svenska kronor19. Det gör Coca Cola till det mest 

värdefulla varumärket i världen enligt Interbrands årliga rapport 2006 av 

världens 100 mest värdefulla varumärken.20 Även om Coca Colas värde är i 

det extremaste laget visar det vilket betydelsefullt värde som kan finnas i ett 

varumärke.  

 

Varumärkets värdeskapande funktion är någonting som gör att företagen 

lägger ner ansenliga summor på marknadsföring för att bibehålla eller stärka 

sitt varumärke. Dessa kostnader vill företagen kapitalisera. Detta är ett 

förslag som The Australian Accounting Research Foundation har gett och 

som går ut på att kostnader för att utveckla varumärken ska kapitaliseras 

med hänvisning till varumärket. När sedan varumärket är färdigutvecklat 

ska företagen direkt påbörja avskrivningen av varumärket på 20 år. Där 

varumärket redan existerar är ett förslag att det ska redovisas i 

balansräkningen till ett värde som en utomstående värderare bestämmer för 

att sedan skrivas av på maximalt 20 år.21  

 

 1.2 Problemdiskussion  
Värderingen av varumärken i ett redovisningsperspektiv blev mer aktuellt i 

sammanhanget när en minskning av goodwill skulle göras. Då skulle även 

den möjlighet till resultatplanering som en stor oidentifierbar goodwillpost 

innebar motverkas. För att undvika stora oidentifierade goodwillposter 

skulle bland annat varumärket bli värderat som en identifierbar immateriell 

tillgång i en enskild post, då varumärket skapade avsevärda fördelar åt 

företaget, ägare, anställda, konsumenter, investerare och övriga intressenter.  

 

                                                 
18 Interbrand (s. 11) 
19 http://www.forex.se/ 
20 Värdet räknades ut genom att ta nuvärdet av de framtida intäkter som varumärket förväntas 
generera och säkra för framtiden för tiden mellan 1/1 2005 – 30/6 2006. För att bli värderade i 
rapporten skulle företaget uppfylla tre kriterier. Först skulle varumärket vara värderat till minst 2.7 
miljarder dollar. För det andra skulle företaget förvärva en tredjedel av sina intäkter utanför sitt 
hemland och slutligen skulle företaget ha allmänna tillgängliga marknads- och finansiell data samt 
ha en bredare generell publik utöver deras direkta kundkrets. 
21 Hendriksen, E.S, Van Breda, M.F (s. 652)  
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Om ett företag aktiverar sina förvärvade varumärken ökar värdet på 

tillgångarna. Konsekvenserna för ett företag med att ha ett högt värde på 

sina tillgångar är att det ökar värdet på det egna kapitalet, vilket gör att 

företaget som helhet blir högre värderat. Resultatet ökar eftersom det 

kostnadsredovisas mindre. Detta gör att en ljusare bild av företaget skapas 

för yttre intressenter.22 Ett högre värde på det egna kapitalet ökar även det 

utdelningsbara beloppet till aktieägarna.23 Om utdelningarna ökar finns det 

en risk för att företaget utarmar sig själv på tillgångar, vilket kan leda till att 

betalningsförmågan försämras på lång sikt.24   

 

Att förvärvade varumärken redovisas i balansräkningen är ett sätt för 

företagen att öka sina tillgångar. Värdet på tillgången bestäms av olika 

värderingsmetoder. För att inte missberäkna detta värde och drabbas av de 

konsekvenser som det innebär, som t.ex. oönskad resultatplanering är det 

viktigt att dessa metoder är pålitliga.   

 

I och med en ökad harmonisering som sker för Sveriges del 2005 ökar den 

omfattningen i vilket ett företag ska redovisa förvärvade varumärken och 

värderingsmetoderna blir därmed använda i större utsträckning, vilket gör 

att kännedomen och kunskapen om dem kommer att öka. Att Sverige följer 

med i harmoniseringen är av största vikt för företag som ska kunna slå sig in 

på en global marknad, då kraven på enhetlighet och jämförbarhet är 

grundläggande. För företag som är intresserade av att äntra den 

internationella marknaden är det en klar fördel att de harmoniserar sin 

redovisning med US GAAP eller IAS. Detta är en slutsats Marton har 

kommit fram till i sin forskning om svensk redovisning för internationella 

investerare och analytiker.25     

 

1.3 Problemformulering  
För svenska företag är det av stor vikt att de implementerar de 

internationella standarderna om de dels vill vara konkurrenskraftiga på den 

                                                 
22 Tomasson (s. 231)  
23 Tomasson (s. 232)  
24 Tomasson (s. 232)  
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globala marknaden och dels vill skapa en rättvisare bild av företaget. Därför 

är det av intresse att se hur dessa nya tillämpningssätt används av de 

svenska företagen. De internationella standarderna infördes för Sveriges del 

år 2005 vilket gör att det är ett nytt outforskat ämne. Det är också detta som 

gör denna studie intressant. Uppsatsens bidrag till det akademiska fältet blir 

att belysa effekterna av internationaliseringen av redovisningsreglerna med 

fokus på IAS 38 och varumärken.    

 
 
1.4 Problemfrågeställningar  
Vilka effekter har införandet av internationellt gällande redovisningsregler, 

med fokus på IAS 38, haft på redovisningen av varumärken för svenska 

börsnoterade företag?  

 

Vilka metoder använder företagen för att värdera sina varumärken i ett 

redovisningsperspektiv och hur har detta användande påverkats efter 

införandet av IAS 38?  

 

1.5 Syfte     
Syftet med denna uppsats är att analysera vilka effekter införandet av 

internationellt gällande redovisningsregler har på den svenska 

redovisningen. Detta ska belysas genom studerandet av hur IAS 38 har 

påverkat redovisningen av varumärken.  

 

1.6 Avgränsningar 
1.6.1 Immateriella tillgångar 

Inom klassificeringen immateriella tillgångar som innefattar patent, 

varumärken, goodwill, licenser, datorprogram och kundstockar med flera 

väljs en inriktning på varumärken, då en bredare inriktning skulle bli alltför 

omfattande.  

 

                                                                                                                                               
25 Marton (s. 232-233)  
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1.6.2 Revisorer  
Studien är avgränsad till att endast redogöra för hur svenska revisorer från 

revisionsbyråer upplever effekten av IAS 38. Detta för att tillämpningen av 

denna regel är så pass ny att den förväntade kunskapen och expertisen hos 

revisorerna antas vara större än hos de enskilda företagen. En ytterligare 

avgränsning är vilka revisionsbyråer som kommer att kontaktas. Där har de 

revisionsbyråer som antas arbeta med de börsnoterade bolagen valts, då det 

är dessa som berörs av de nya standarderna.  De revisionsbyråer som 

kontaktades var Ernst & Young, Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, 

KPMG, Linderbergs Grant Thornton, Deloitte, R3, Osborne Johnsons 

Revisionsbyrå AB, BDO Nordic Stockholm AB och LRF Konsult AB.  

 

1.6.3 Tidsbegränsning   
Tiden är en avgränsade faktor då det ger en begränsning på studiens 

utformande samt utförande. Vidare blir studien endast ett nedslag av hur det 

ser ut vid en viss tidpunkt och resultatet är därför föränderligt. Detta 

eftersom tillämpningen och utformningen av regler och lagar ändras med 

tiden och på grund av den internationalisering som sker.    

 

1.6.4 Begreppsvaliditet  
För att belysa effekten av internationaliseringen på svensk redovisningen 

har en avgränsning till att studera standarden IAS 38 – Immateriella 

tillgångar gjorts.    
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2. Metod 
I uppsatsens andra kapitel redogörs först för den valda metoden och vilka 

tillvägagångssätt som användes för att samla in data. Sedan beskrivs det 

valda angreppssättet och ansatsen för uppsatsen. Efter det presenteras 

metodkritik och alternativa metoder för studien. Slutligen redogörs för 

studiens validitet och reliabilitet.     

  

2.1 Vetenskapssyn 
Metoden är forskarens redskap för att studera och lösa ett problem. 

Undersökningsmetoden har till syfte att skapa material och ge forskaren en 

grund för att dra relevanta och troliga slutsatser.26   

 

2.2 Val av metod  
I valet av metod har för att problemfrågeställningen ska kunna besvaras och 

syftet uppfyllas valts att inrikta datainsamlingen på kvalitativa data i form 

av primärdata. Vidare har ett abduktivt angreppssätt valts för att närma sig 

empirin på.   

 

2.3 Datainsamling  
Data kommer att insamlas genom primärdata. Primärdata är inte tidigare 

existerande data som undersökningen gett.27    

 

2.3.1 Primärdata  

2.3.1.1 E-post intervju    

För att genomföra undersökningen om hur revisorerna upplevt effekterna av 

införandet av IAS 38 gjordes valet att genomföra intervjuer genom kontakt 

via e-post. Detta val beror på tidsbrist samt att byråerna kunde vara spridda 

om i landet. Det gav också informanterna möjligheten att besvara frågorna 

vid en egen vald tidpunkt. Frågorna i intervjun var förutbestämda och 

sytematiskt uppställda, vilket gjorde det enklare för informanten att läsa 

igenom dem för att sedan besvara frågorna. Vidare formulerades tydliga 

                                                 
26 Patel, Davidson   
27 http://home.swipnet.se/ollevejde/statistikord/primardata.htm  
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frågor för att minska i den mån feltolkningar skulle kunna göras. Intervjun 

kommer att variera öppna och fasta frågor. De öppna frågorna låter 

informanten själv formulera svaret, bestämma svarets längd och den typ av 

innehåll som svaret tar upp. Fasta frågor är sådana där forskaren strukturerar 

svaren i kategorier på ett redan förutbestämt sätt. Informanten får således ett 

antal svarsalternativ.28 I studiens intervju inskränks informantens 

svarsalternativ till fyra alternativ på en fråga.   

 

2.3.1.1.1 Urval till e-post intervjuerna    

Urvalsgruppen till intervjuerna har valts genom ett subjektivt urval. Det 

definieras av att urvalet handplockas för undersökningen. Forskaren gör ett 

medvetet val eftersom en kännedom om de människor eller företeelser som 

ska undersökas finns och förväntningarna blir då att dessa ska ge de 

värdefullaste data.29  I det subjektiva urvalet har ett första kriterium varit att 

e-post intervjuerna ska skickas till revisionsbyråer. Hos revisionsbyråerna 

och revisorerna förväntas den mest relevanta informationen om denna 

förhållandevis nya standard att finnas.  

 

I urvalet av informanter från vilka specifika revisionsbyråer som skulle 

intervjuas har databasen Affärsdata använts och där har kriterierna varit att 

företagen ska vara verksamma inom redovisning och bokföring, revision 

och skatterådgivning. Ett ytterligare kriterium som valdes var att företagen 

skulle ha över 75 anställda. Detta för att de större revisionsbyråerna då 

antogs bli inkluderade i urvalet. Det sågs som en fördel då det troligtvis är 

dessa som arbetar med de börsnoterade företaget, vilka är de som berörs av 

de nya reglerna. Med de givna kriterier erhölls 18 träffar, men av dessa 

valdes fyra bort för att de hade verksamheter i andra områden som var deras 

huvudsakliga syssla. För att få en större urvalsgrupp samt täcka in de 

revisionsbyråer som författarna redan kände till som skulle vara intressanta 

att få kontakt med gjordes även en sökning på Internet30. En fritextsökning 

gjordes på ”Sveriges största revisionsbyråer” och då kunde ytterligare två 

                                                 
28 Denscombe (s. 122)  
29 Denscombe (s. 23)  
30 www.google.se  
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revisionsbyråer läggas till urvalsgruppen. Det gjorde att urvalsgruppen 

bestod av 16 företag. Av dessa 16 företag var det nio som visade sig vara 

relevanta efter en första kontakt. Bortfallet på de sju företagen berodde dels 

på att vissa företag var tvungna att avböja ett deltagande på grund av 

tidsbrist och dels på att vissa företag visade sig att inte vara revisionsbyråer, 

trots att de marknadsförts sig som detta.  

  

2.4 Angreppssätt  
När en forskare ska välja vilket angreppssätt som ska användas för att närma 

sig empirin från teorin finns det tre huvudsakliga tillvägagångssätt, det 

induktiva, det deduktiva och det abduktiva angreppssätten. Induktivt 

angreppssätt betyder att slutsatser dras från det speciella till det generella. 

Teorier härleds från empiri.31 Det deduktiva angreppssättet innebär att 

slutsatser dras från generella principer till att gälla i konkreta sammanhang. 

Konkreta hypoteser härleds från befintlig teori och empiri.32 Det 

angreppssätt som kommer att appliceras på denna studie blir det abduktiva, 

ett angreppssätt där delar från både induktionen och deduktionen 

kompletterar varandra. Inom abduktionen sker en pendling mellan empiri 

och teori där det centrala är att finna ny kunskap om ett fenomen.33 Det 

abduktiva angreppssättet har fördelen att den inte binder forskaren i samma 

utsträckning som om ett strikt arbete sker med endast det deduktiva eller 

induktiva angreppssättet.34 Det innebär att den förklaring hittas som för 

tillfället bäst passar på några givna data. Likväl som abduktion är ett sätt att 

tänka effektivt kan det med en utgångspunkt från en första hypotes sökas 

efter bekräftande data.35 Utnyttjandet av det abduktiva angreppssättet 

kommer att göras utifrån den teoretiska referensram studien har, i form av 

lagtexter och standarder.36 Det kommer att studeras hur dessa efterlevs i 

praktiken hos revisionsbyråerna. 

                                                 
31 Tufte (s. 261) 
32 Tufte (s. 258)  
33 http://mt.sh.se/~hernwell/text/FOLK_4.pfd  
34 Patel, Davidson (s. 24) 
35 http://hem.fyristorg.com/solhem/vteori2/ch2.html  
36 IAS 38, IFRS 3 och RR 15  



 

 18

2.5 Kvalitativa och kvantitativa ansatser  
I metodläran skiljs det mellan kvalitativa och kvantitativa ansatser. 

Särskiljningen mellan kvalitativa och kvantitativa ansatser görs för att 

markera att det handlar om olika, men likställda, sätt att etablera kunskap 

och det är sätt som gärna kan kombineras i samma forskningsprojekt.37 I 

denna studie kommer det användas kvalitativa data, då det är det sätt som 

enligt författarna bäst passar för att uppnå denna uppsats syfte och studera 

effekterna av införandet av internationellt gällande redovisningsstandarder.  

 

2.5.1 Kvalitativa data   

Kvalitativa ansatser har en stor flexibilitet, då forskaren i större utsträckning 

kan låta informanten styra vad som framkommer vilket gör att förhållanden 

som annars inte skulle ha blivit kända blir bekanta.38 Kvalitativa ansatser 

kännetecknas av att de studerar mjuk verklighet, meningssamband, är 

djupgående, fokuserar på helhetsförståelse och genom en närhet till dem 

som studeras.39 Exempel på hur kvalitativa data kan erhållas är genom 

fältanteckningar, intervjuutskrifter, texter etcetera. I denna uppsats valdes 

det att användas enkäter genom e-post och skriftliga källor då det var det 

som antogs vara de lättaste tillvägagångssätten för att få tillgång till 

information inom den tidsramen som fanns. Vidare ansågs det vara 

lämpligast att använda denna ansats då det möjliggjorde en djupare kontakt 

med dem som enligt författarna anses vara experter på detta nya område, 

nämligen revisorerna.  

 

2.6 Metodkritik   
Begränsningar med skriftliga källor är källans trovärdighet och att det är 

sekundära data. Det kan även vara fråga om subjektiva uppfattningar och 

tolkningar av författaren.40 Detta är svårigheter som kommer att försökas 

överkommas genom en medvetenhet om att denna problematik existerar. 

Författarna kommer att ha ett kritiskt förhållningssätt mot materialet som 

                                                 
37 Tufte (s. 67) 
38 Tufte (s. 71)  
39 Tufte (s. 74) 
40 Denscombe (s. 201)  
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läses och genomföra en granskning av författarna för att säkerställa att det är 

pålitliga källor.  

 

Nackdelar med e-postenkäter är att möjligheten till att ställa följdfrågor är 

begränsad, i motsats till när en personlig intervju görs. E-postenkäter ger 

inte samma möjlighet till djup i svaren. Vidare kan det sanningsenliga i 

svaren som anges ifrågasättas i både enkäter och intervjuer, då personen 

som svarar kan ha för avsikt att vinkla svaret på ett eller annat sätt för sin 

egen del eller för företaget denna representerar på något sätt. Det kan även 

uppstå svårigheter med tolkningen av svaren om de inte är förkodade. Vid 

användandet av öppna frågor kan ramen för vad informanterna svarar bli 

omfattande, varför det kan bli svårt att dra några relevanta slutsatser från 

svaret.  Fasta frågor är begränsande då de tillåter färre nyanser i svaren samt 

att svarsalternativen kan vara otillräckliga för att uttrycka informantens 

verkliga åsikt om ämnet.41 Dessa begränsningar motverkas i enkäten genom 

dels ett lågt antal fasta frågor och dels genom att de fasta frågorna följs av 

förklarande följdfrågor.   

 

En begränsning för studien blir även i den mån användningen av teoretiskt 

underlag kan användas. Då detta är ett nytt ämne finns inga gällande teorier 

utan ansatserna kommer att grunda sig på regelsystem, rekommendationer 

och standarder.    

 

 2.7 Alternativa metoder  
För att belysa effekterna av införandet av IAS 38 på redovisningen av 

varumärken hade empiriinsamlingen kunnats genomföras på företagsnivå 

istället för att genomföra intervjuer med revisorer. Då hade ett 

tillvägagångssätt ha kunnat vara att studera årsredovisningar för företag som 

nyligen förvärvat företag med varumärken och då studerat om varumärket 

blivit särskiljt redovisat i balansräkningen och även studerat vilken 

värderingsmetod som använts. För att vidare lyfta fram effekten hade en 

jämförelse av hur det såg ut vid liknande förvärv före och efter 2005 kunnat 

                                                 
41 Denscombe (s.123) 
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göras. Detta är dock en tidskrävande metod och det kan uppstå svårigheter 

med att få fram relevant information med tanke på att detta gäller så pass 

nya standarder. Detta var avgörande faktorer då denna metod valdes bort för 

denna studie.     

 

En annan möjlighet att sköta kontakten med revisionsbyråerna hade varit 

personliga intervjuer. Studiens och även revisionsbyråernas tidsbegränsning 

gjorde detta till en omöjlighet varför e-postenkäter valdes.   

 

2.8 Validitet och reliabilitet  
2.8.1 Validitet  

Validitet talar om hur resultatet ger en korrekt och sann bild av det som 

undersökts. Att se saker ur olika perspektiv och möjligheten att bekräfta 

resultat kan öka validiteten i data.42 Validitet kan även definieras som 

frånvaron av systematiska mätfel.43 Validiteten kan påverkas negativt av e-

postenkäterna då informanterna kan besvara frågor bristfälligt. Validiteten 

kan komma att påverkas positivt av en återkommande kontakt med 

informanterna om svaren är otillräckliga eller oklara, vilket är något som 

gjorts i denna studie.   

 

Inom begreppet validitet skiljer man på inre validitet och yttre validitet. Inre 

validitet uppnås när mätinstrumentet, t.ex. enkäten mäter vad det avser att 

mäta.44 Enkäten i denna studie mäter effekterna på införandet av IAS 38 

genom att frågorna är genomtänkta och välformulerade, dock måste 

förbihåll lämnas då en 100-procentig inre validitet sällan är möjlig.45 Yttre 

validitet är något som behandlar generaliseringen från urval till 

populationen. Det visar om urvalet är representativt för populationen.46 

Denna studies yttre validitet uppnås genom ett noga genomtänkt urval som 

antas representera populationen på bästa sätt. Därmed kan en generalisering 

göras från studiens urval göras till hela populationen. Det som skulle kunna 

                                                 
42 Denscombe (s. 103)  
43 Lundahl & Skärvad (s. 150) 
44 Lundahl & Skärvad (s. 150) 
45 Lundahl & Skärvad (s. 151) 
46 Tufte (s. 240)  
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påverka den yttre validitet negativt är det faktum att urvalet endast 

representeras av de största revisionsbyråerna. De mindre revisionsbyråernas 

åsikter gällande effekterna överensstämmer kanske inte med det som 

framkommer av studien då kunskapen och användandet av standarderna 

som uppsatsen avser studera kanske inte är lika god och frekvent hos dessa 

byråer.      

 

2.8.2 Reliabilitet  

Reliabilitet talar om hur tillförlitlig data är och påverkas av undersökningens 

data, vilka data som använts, insamlingssätten och hur de bearbetas.47 

Reliabiliteten kan testas genom att en upprepning av samma undersökning 

görs eller låter flera forskare oberoende av varandra värdera data.48 Det som 

ökar reliabiliteten i denna undersökning är att insamlandet av data görs 

genom revisorer som kan antas vara experter inom det undersökta området 

och att standarden är likadan för alla, vilket gör att det enda som kan 

påverka förklaringen av standarden är revisorernas subjektiva tolkningar. 

Det som kan göra att reliabiliteten minskar är att IAS 38 är en så pass ny 

standard att en liknande undersökning skulle kunna få ett annat resultat i ett 

senare läge, då implementeringen och kunskapen om standarden har 

förändrats.  

                                                 
47 Tufte (s 28)  
48 Tufte (s. 265)  
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel beskrivs relevanta teoretiska referensramar i form av lagar, 

standarder, rekommendationer och värderingsmetoder. Sedan presenteras 

tidigare forskning inom det valda ämnet.  

 
3.1 Immateriella tillgångar 
 
3.1.1. IAS 38 

I denna redovisningsstandard anges hur immateriella tillgångar som inte 

uttryckligen omfattas av andra standarder behandlas i redovisningen. En 

immateriell tillgång definieras såsom en identifierbar icke-monetär49 

tillgång utan fysisk form. I standarden fordras att en immateriell tillgång 

redovisas i balansräkningen endast om tre angivna kriterier är uppfyllda. 

Dessa kriterier är krav på identifierbarhet, kontroll över tillgången och 

framtida ekonomiska fördelar. Standarden anger också hur redovisade 

värden beräknas och den kräver vissa upplysningar om immateriella 

tillgångar.50 

 

3.1.2 Kriterier för att redovisas som en immateriell tillgång  

En immateriell tillgång definieras först genom identifierbarhet. En tillgång 

uppfyller kriteriet på identifierbarhet i definitionen av en immateriell 

tillgång när den är avskiljbar eller går att dela från företaget på något sätt. 

Detta kan ske genom försäljning, överlåtelse, licensiering, uthyrning eller 

utbytning antingen avskiljt eller tillsammans med ett avtal, tillgång eller 

skuld. Kravet på identifierbarhet kräver även att den immateriella tillgången 

uppkommer ur avtalsenliga eller andra juridiska rättigheter, oavsett om 

dessa rättigheter är överlåtbara eller avskiljbara från företaget eller från 

andra rättigheter och förpliktelser.51  

 

                                                 
49 Monetära tillgångar definieras som kontanta medel samt tillgångar som omvandlas till kontanta 
medel till fasta eller fastställbara belopp.  
50 IAS 38 punkt 1 (s. 523)   
51 IAS 38 punkt 11 (s. 526) 
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Ett annat kriterium som måste uppfyllas är kravet på kontroll. Ett företag har 

kontroll över en tillgång om de har förmågan att säkerställa att framtida 

ekonomiska fördelar från tillgången kommer att tilldelas företaget och att 

tillgången begränsar andras möjligheter att få del av dessa fördelar. Ett 

företags förmåga att kontrollera de framtida ekonomiska fördelarna från en 

immateriell tillgång kan exempelvis ha sin grund i juridiska rättigheter. Om 

juridiska rättigheter saknas försvåras möjligheten att påvisa kontroll över 

tillgången. Att göra en rättighet gällande juridiskt är dock inte en nödvändig 

förutsättning för kontroll över tillgången, eftersom ett företag kan vara i 

stånd att kontrollera det framtida ekonomiska fördelarna på andra sätt.52 

 

Det sista kriteriet som standarden kräver för att definieras som en 

immateriell tillgång är angående de framtida ekonomiska fördelarna.  Dessa 

kan av en immateriell tillgång innefattas av intäkter från försäljning av 

produkter eller av tjänster, kostnadsbesparingar eller andra fördelar av 

användandet av tillgången. Exempelvis kan användandet av en rättighet i en 

tillverkningsprocess minska framtida tillverkningskostnader istället för att 

öka framtida intäkter.53 

 

3.1.3 Begreppsdefinitioner  

I standarden används följande begrepp med de innebörder som anges nedan. 

 

I IAS 38 förespråkas att värdet på en immateriell tillgång ska ta hänsyn till 

vad värdet är på en aktiv marknad. En aktiv marknad antas existera när 

samtliga av följande tre villkor är uppfyllda. För det första ska handeln avse 

likvärdiga objekt. För det andra ska det finnas vanligen intresserade köpare 

och säljare. Slutligen ska prisinformationen vara allmänt tillgänglig.54 

 

Emellertid kan en aktiv marknad inte antas finnas för den specifika 

immateriella tillgången varumärken eftersom varje sådan tillgång är unik.55 

                                                 
52 IAS 38 punkt 13 (s. 526) 
53 IAS 38 punkt 17 (s. 527) 
54 IAS 38 punkt 8 (s. 525-526) 
55 IAS 38 punkt 78 (s. 536) 
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Således kan inte alltid jämförelser mellan prissättningen på transaktioner 

mellan olika varumärken göras.  

 

I standarden definieras avskrivning till att det är den systematiska 

fördelningen av en immateriell tillgångs avskrivningsbara belopp över dess 

nyttjandeperiod.56 Det avskrivningsbara beloppet för en tillgång beräknas 

genom att anskaffningsvärde eller annat belopp i stället tas för 

anskaffningsvärde efter avdrag för beräknat restvärde.57 En immateriell 

tillgångs restvärde är det uppskattade belopp som ett företag för närvarande 

skulle erhålla vid avyttring/utrangering, om tillgången redan hade uppnått 

den ålder och det skick som den väntas uppnå i slutet av 

nyttjandeperioden.58 En nyttjandeperiod är den period under vilken en 

tillgång förväntas vara tillgänglig att användas av ett företag, eller det antal 

tillverkade enheter, eller motsvarande, som förväntas produceras med 

tillgången av ett företag.59  

 

I och med de nya regleringarna som införandet av de internationella 

standarderna innebär ska årliga prövningar fastställa om ett 

nedskrivningsbehov föreligger för de immateriella tillgångarna. Detta 

nedskrivningsbehov motsvarar det belopp med vilket en tillgångs redovisade 

värde överstiger dess återvinningsvärde. Redovisat värde bestäms till det 

belopp till vilket en tillgång är upptaget i balansräkningen, efter avdrag för 

ackumulerade avskrivningar.60  

 

I och med harmoniseringen av de två redovisningsskolorna ska tillgångar 

allt mer värderas enligt verkliga värden som har förespråkats av den 

anglosaxiska skolan. Enligt standarden är det verkliga värdet det belopp till 

vilket en tillgång skulle kunna överlåtas mellan kunniga parter som är 

                                                 
56 IAS 38 punkt 8 (s. 525) 
57 IAS 38 punkt 8 (s. 525) 
58 IAS 38 punkt 8 (s. 526)  
59 IAS 38 punkt 8 (s. 526)  
60 IAS 38 punkt 8 (s. 525) 
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oberoende av varandra och som har ett intresse av att transaktionen 

genomförs.61   

 

I standardens nionde punkt definieras immateriella tillgångar till de utgifter 

företag har för att anskaffa, utveckla, underhålla eller förbättra immateriella 

värden, såsom vetenskaplig eller teknisk kunskap, utformning och införande 

av nya processer eller system, licenser, rättigheter, kunskap om marknader 

och varumärken.  

 

3.1.4 Redovisning och värdering  

Om ett företag ska redovisa en immateriell tillgång i balansräkningen krävs 

det att företagen kan visa att posten uppfyller definitionen av en immateriell 

tillgång som lyder som ovan redovisat på; identifierbarhet, krav på kontroll 

och framtida ekonomiska fördelar. Det krävs även att nedanstående kriterier 

uppfylls för att den immateriella tillgången ska redovisas i balansräkningen.   

 

En immateriell tillgång ska redovisas endast om det är troligt att det 

förväntade framtida ekonomiska fördelarna som kan hänföras till tillgången 

kommer att tillfalla det ägande företaget. De förväntade ekonomiska 

fördelarna ska företag göra utifrån rimliga och välunderbyggda antaganden 

som ska bedömas utifrån företagsledningens bästa bedömning av de 

ekonomiska förhållandena under tillgångens nyttjandeperiod.62 Företag ska 

även göra bedömningar för att bilda sig en uppfattning om hur säkra de 

beräknade ekonomiska fördelar som är hänförliga till användningen av 

tillgången är, utifrån den information som är tillgänglig vid första 

redovisningstillfället.63 

 

Det krävs även att en immateriell tillgångs anskaffningsvärde kan beräknas 

på ett tillförlitligt sätt för att den ska redovisas i balansräkningen.64 Första 

gången en immateriell tillgång tas upp i balansräkningen ska den värderas 

                                                 
61 IAS 38 punkt 8 (s. 525) 
62 IAS 38 punkt 22 (s. 528) 
63 IAS 38 punkt 23 (s. 528) 
64 IAS 38 punkt 21 (s. 528) 
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till anskaffningsvärdet.65 I standarden definieras anskaffningsvärde som det 

belopp i likvida medel som erläggs eller det verkliga värdet för annan 

ersättning som lämnas vid förvärv av en tillgång vid tidpunkten för dess 

förvärv eller uppförande, eller i tillämpliga fall, det belopp som hänförs till 

denna tillgång vid första redovisningstillfället i enlighet med de särskilda 

kraven i andra standarder.66  

 

3.2 IFRS 3 – Företagsförvärv  
För att öka transparensen i noterade företag samt öka harmoniseringen 

emellan redovisningsreglerna i EU och internationellt tillämpar sedan 1 

januari, 2005 alla noterade företag inom EU, och följaktligen då Sverige, i 

sin koncernredovisning International Financial Reporting Standards 

(IFRS).67 

 

I och med införandet av IFRS 3 - Företagsförvärv genomfördes ändringar i 

IAS 38. Förändringarna som blev gällande påverkade i vilken omfattning 

förvärvade immateriella tillgångar skulle särskiljas från goodwill. Detta 

gäller om tillgångarna kan uppfylla de kriterier som ställs på en tillgång, det 

vill säga att de är möjliga att särskilja och har sin grund i avtalsenliga eller 

andra formella rättigheter samt att deras verkliga värde kan fastställas på ett 

tillförlitligt sätt.68  

 

Samtliga immateriella tillgångar som uppfyller kraven i IAS 38 ska 

redovisas i en förvärvsanalys. Angående värderingen av immateriella 

tillgångar säger IFRS 3 att värdet ska beräknas till verkligt värde med 

ledning av priset som anges på en aktiv marknad som det definieras i IAS 

38. Om någon aktiv marknad inte existerar ska värdet bestämmas genom det 

pris som beräknas kunna erhållas vid försäljningen av tillgången mellan 

kunniga parter som har ett intresse av att transaktionen äger rum. En 

ytterligare förändring var att immateriella rätter ska ha en obestämbar 

                                                 
65 IAS 38 punkt 24 (s. 528) 
66 IAS 38 punkt 8 (s. 525)  
67 www.pwc.com  
68 http://www.ey.com/global/download.nsf/Sweden/GuideIFRS3/$file/GuideIFRS3.pdf  
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nyttjandeperiod om det inte finns en förutsebar gräns för tillgångens 

möjlighet att generera positiva kassaflöden.69 

       

3.3 RR 15 – Immateriella tillgångar  
I Redovisningsrådets 15: e rekommendation behandlas immateriella 

tillgångar. Dessa rekommendationer är anpassade i mesta möjliga mån efter 

de internationella standarderna, IAS och IFRS. Detta innebär att RR 15 till 

en stor del överensstämmer med IAS 38 och IFRS 3, då det behandlar 

samma områden. De enda olikheterna är sådana som inte är relevanta för 

denna uppsats.   

  

3.4 Olika värderingsmetoder för varumärken  
När kraven på att varumärken ska redovisas särskiljt från goodwill i 

balansräkningen har ökat är det intressant att klargöra exakt hur värdet på 

varumärken bestäms.  

 

De värderingsmetoderna som används för att värdera varumärken delas upp 

i tre kategorier; kostnadsbaserad, marknadsbaserad och inkomstbaserade.   

Nedan redovisas de tre olika metoderna samt övergripande för- och 

nackdelar med respektive metod.    

  

3.4.1 Kostnadsbaserad metod  

Enligt den kostnadsbaserade metoden värderas varumärket utifrån vad den 

faktiska kostnaden har varit för att bygga upp varumärket eller vad det 

skulle kosta teoretiskt att bygga upp det igen. Det finns två olika 

undermetoder för denna metod; den historiska kostnadsmetoden och 

återanskaffningsmetoden.   

 

3.4.1.1 Historisk kostnadsmetod  

Denna metod bygger på en beräkning av vad de faktiska kostnaderna har 

varit för att utveckla eller bygga upp varumärket till det skick det är i idag. 

Nuvärdet beräknas och består av alla dessa kostnader. Exempel på kostnader 

                                                 
69 http://www.ey.com/global/download.nsf/Sweden/GuideIFRS3/$file/GuideIFRS3.pdf  
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som kan tas i beaktning är marknadsföringskostnader för uppbyggandet av 

varumärkets kännedom och lojalitet.  Det som är fördelaktigt med denna 

metod är att den lämpar sig för värdering av nya varumärken, där 

varumärket inte funnits särskilt länge och därmed underlag för de kostnader 

som ska nuvärdesberäknas är lättillgängliga.  

 

Nackdelen med denna metod är att särskilja exakt vilka kostnader som ska 

räknas med, till exempel gällande kostnaden för en reklamkampanj kan det 

vara svårt att härleda vilka kostnader som syftar till att stärka varumärket 

respektive att marknadsföra produkten. En ytterligare nackdel är att det kan 

vara svårt att hitta underlag till att beräkna den faktiska kostnaden för 

utvecklandet. Det kan också ofta vara så att marknadsvärdet överstiger de 

kostnader företaget erlagt för skapandet av ett varumärke.70 

 

3.4.1.2 Återanskaffningsmetoden  

Denna metod påminner starkt om den ovanstående metoden men bygger i 

motsats till den inte på faktiska kostnader utan på uppskattade kostnader för 

att bygga upp varumärket på nytt. Detta kan göras genom en uppskattning 

av de kostnader som skulle krävas för att antingen bygga upp samma 

varumärke på nytt eller skapa ett varumärke med samma ekonomiska värde 

för innehavaren. Den här metoden rekommenderas om det inte finns 

tillräckligt med underlag för att beräkna ut den historiska kostnadsmetoden. 

Denna metod är bäst att använda när det är fråga om värdering av materiella 

tillgångar, då det är lättare att ta reda på återanskaffningsvärdet på 

exempelvis maskiner än ett varumärke. Problem med denna metod är 

tidsfaktorn.71  

 

3.4.2 Marknadsbaserad metod 

I den marknadsbaserade metoden bygger värderingen på jämförelser med 

verkliga förvärv och transaktioner. Värderingarna bygger på priserna på en 

aktiv marknad och metoden används vanligen vid värdering av exempelvis 

aktier. Aktiemarknaden lämpar sig för denna värderingsmetod då det är en 

                                                 
70 Perrier (s. 26-27) 
71 Reilly  
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väldigt aktiv marknad där transaktioner sker mycket ofta. Marknaden för 

varumärken är inte alls aktiv i samma mån och en liknande handel existerar 

överhuvudtaget inte. Ibland kan det finnas lämpliga jämförelseobjekt men 

en ytterligare förutsättning är då att just det varumärket bytt ägare under de 

senare åren.72 För att bestämma marknadsvärdet beräknas nuvärdet av de 

framtida fördelarna ägandet av varumärket möjliggör.73   

 
3.4.3 Inkomstbaserad metod  

Enligt denna metod värderas varumärket efter beräkningar på nuvärdet av de 

förväntade framtida ekonomiska fördelar eller inkomster som varumärket 

kommer att kunna ge. Två variabler som är viktiga att ta i beaktning och 

som kan påverka nuvärdet i stor utsträckning är bestämmandet av 

diskonteringsräntan samt vilken livslängd den immateriella tillgången 

förväntas ha kvar. På inkomstbegreppet i detta avseende finns det flera 

definitioner där de vanligaste är; nettoinkomst efter skatt, nettoinkomst före 

skatt, operativ nettoinkomst, operativt kassaflöde och nettokassaflöde.  

 

Inkomst kan bero på antingen ökade vinster eller minskade kostnader. 

Varumärket skapar ett högre merkassaflöde än vad som skulle kunna skapas 

utan varumärket. Detta är aktuellt i två olika fall. Antingen skapar 

varumärket en ökad volym, genom en försäljning med en volym som 

överstiger den volym som hade kunnat säljas utan varumärket. Det andra 

fallet är att merkassaflöde skapas genom pris, där ett högre pris kan begäras 

med varumärket jämfört med en situation utan varumärket .74  

Inom den inkomstbaserade metoden finns det två undermetoder som 

redovisas för nedan.  

 

3.4.3.1 Relief-from-Royalty metoden  

Denna metod har ett tillvägagångssätt som ser ut som följer:  

 Gör en prognos över framtida försäljning  

 Bedöm en rimlig royalty för licensering av varumärken/annan 

immateriell tillgång med motsvarande egenskaper  

                                                 
72 Perrier (s. 26-28) 
73 Seetheraman, Nadzir, Gunalan (s. 248) 
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 Av branschen/företaget tillämpad royalty  

 Royalty härledd till publika databaser  

 Beräkna det diskonterade nuvärdet av royaltyströmmen75 

 

3.4.3.2 Multi-Period Excess Earnings Method  

Enligt denna metod sker värderingen av den immateriella tillgången i fyra 

olika steg som ser ut enligt följande;  

 
 En omsättningsprognos för den immateriella tillgången tas fram   

 Drar sedan ifrån kostnad sålda varor och rörelsekostnader som är 

relaterade till den immateriella tillgången, därefter skatt 

 Drar sedan ifrån ”kostnader för bidragande tillgångar”  

 Beräkna nuvärdet av framtida kassaflöden 76   

 

3.5 Tidigare forskning   
I en uppsats skriven 2005 av Andersson, Ankarcrona och Ledman om 

effekterna på redovisningen efter införandet av IFRS 3, IAS 36 och IAS 38 

kommer de fram till flera slutsatser gällande hur redovisningen av 

immateriella tillgångar har påverkats. Det stora problemet enligt dem är 

särskiljningen från goodwill då det är svårt att hänföra kassaflöden till den 

specifika tillgången.  

 

Vidare är kunskapen och den praktiska tillämpningen av de olika 

värderingsmodellerna otillräcklig hos revisorerna vilket gör att företagen 

vänder sig till experter. Angående värderingsmetoderna är både teorin och 

revisorerna överens om att marknadssättet är det bästa, men att svårigheter 

uppstår då det ofta inte existerar en aktiv marknad för immateriella 

tillgångar. Istället är det den inkomstbaserade metoden som används om 

tillgången har ett kassaflöde, om det inte är fallet används det minst lämpade 

alternativet, det kostnadsbaserade. Detta leder enligt dem till att värderingen 

ofta blir mindre lyckad.77  

                                                                                                                                               
74 Reilly    
75 Ernst & Young – Värdering av immateriella tillgångar (s. 19) 
76 Ernst & Young – Värdering av immateriella tillgångar (s. 21) 
77 Andersson, Ankarcrona och Ledman (s. 39)  
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Angående effekterna av regleringarnas införande har de kommit fram till 

slutsatsen att de är svårtillämpade och ökar specialiseringen i branschen. 

Värderingsproblemen innebär flera subjektiva bedömningar i redovisningen, 

vilket försämrar tillförlitligheten samtidigt som jämförbarheten ökar globalt 

sett. 78  

 
En uppsats från 2001 av Karlsson, Ripa och Sjöbeck behandlar ämnena 

varumärkesredovisning och varumärkesvärdering. De kommer fram till 

slutsatsen att både internt upparbetade och förvärvade varumärken är av stor 

betydelse för ett företag. De fastslår att ett starkt varumärke gör det svårt för 

konkurrerande företag att slå sig in på den marknaden.79 Vidare kommer de 

till slutsatsen att lagar och normer angående varumärkesvärderingen inte 

alltid stämmer överens.  

 

De kommer med en rekommendation om att avskrivningstiden är något som 

verkligen behöver ses över. Standarderna förespråkar 5 års avskrivning men 

företagen i deras undersökning tillämpar däremot en 10-årig 

avskrivningsperiod.80 I deras undersökning av 20 företag är det endast två 

stycken som särredovisar sina varumärken. Varför de övriga 18 inte har 

gjort det är av anledningarna att det inte är praxis samt att varumärkets 

värde ligger underförstått i goodwillen. Det är även svårt att särskilja 

varumärkets värde ifrån goodwillens, samt att kostnaden för att göra detta 

överstiger nyttan.81 Angående vilken värderingsmetod som skulle vara mest 

fördelaktig att tillämpa på varumärken anser de att det lägsta av 

anskaffningsvärdet och marknadsvärdet skulle kunna användas, då 

varumärkets värde då hade åskådliggjorts i balansräkning utan att dess värde 

hade övervärderats. 82   

 
 

                                                 
78 Andersson, Ankarcrona och Ledman (s. 40)  
79 Karlsson, Ripa och Sjöbeck  (s. 51)  
80 Karlsson, Ripa och Sjöbeck  (s. 53)  
81 Karlsson, Ripa och Sjöbeck  (s. 53) 
82 Karlsson, Ripa och Sjöbeck  (s. 54) 
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Ernst & Youngs genomförde 2005 en undersökning om vilka immateriella 

tillgångar som brukar identifieras vid företagsförvärv genom studier av 19 

faktiska företag av olika storlek och bransch. Där analyserar de i vilken 

utsträckning olika immateriella tillgångar, däribland varumärken, redovisas 

särskiljt. De studerar även vilken värderingsmetod som används mest 

frekvent för respektive immateriell tillgångsslag. De kommer med slutsatsen 

att de mest använda värderingsmetoderna gällande varumärken är relief 

from royaltymetoden och den kostnadsbaserade. Detta för att det är 

fördelaktigast med tanke på ett varumärkes unika natur och 

reproducerbarhet.83 Ernst & Young studie visar även att gällande företagens 

ambitionsnivå beträffande värdering är det dessa aspekter som är relevanta:  

 

• Vill göra som andra 

• Söker stöd i amerikanska exempel 

• Stora företag är ofta mer ambitiösa än små 

• SEC84-registrerade företag är ofta mer ambitiösa 

• Använder ofta konsulthjälp vid stora förvärv85   

 

 

 

                                                 
83 Ernst & Young (s. 24)  
84 Securities and Exchange Commission (den amerikanska finansinspektionen)   
85 Ernst & Young (s. 25)  
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4. Empiri 
I detta kapitel följer en sammanställning av den egna undersökningen. Först 

presenteras informanterna som valt att vara anonyma, därefter 

sammanfattas deras svar under respektive fråga.  

 

4.1 Informanterna 
Uppsatsen första informant (R1) är partner på Ernst & Young Advisory 

Services, Valuation & Business Modelling. R1:s erfarenheter av IAS/IFRS 

är genom värderingar i samband med IFRS 3 sedan dess införande samt 

innan dess erfarenhet från liknande standard under US GAAP sedan 2002. 

R1 har arbetet på revisionsfirma sedan 1998, dock aldrig inom revision.  

 
 

Uppsatsens andra informant (R2) är partner på Valuation & Business 

Modelling på revisionsbyrån Ernst & Young. R2:s erfarenheter av IAS/IFRS 

är att han dagligen jobbar med IAS 36 (nedskrivningar), IAS 38 och IFRS 3. 

R2 har jobbat i revisionsbranschen i 6 år.   

 

Uppsatsen tredje informant (R3) är Senior Manager och arbetar på 

Corporate Finace avdelningen på Lindebergs Grant Thornton AB som 

auktoriserad revisor. R3 har jobbat i revisionsbranschen sedan år 2000.  

 
4.2 Sammanställning av svaren 

För att se vilka de exakta frågorna var se bilaga 1, intervjufrågor.   
 
   
4.2.1 Användandet av de olika värderingsmetoderna 

R1 uppger att de metoder som används vid värdering av varumärken är den 

kostnadsbaserade metoden och inkomstbaserade metoden.  

 

R2 säger även han att de värderingsmetoder som används är den 

kostnadsbaserade metoden och den inkomstbaserade metoden.  
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R3 svarar att även de använder kostnadsbaserade metoden och den 

inkomstbaserad metod. Hon säger även att Interbrands modeller används 

men inte i IFRS sammanhang.  

 

 
4.2.2 Orsaker till användandet av valda metoder 

R1 uppger som orsak till de valda metoderna beror på hur etablerat och 

unikt varumärket är. Ett nytt varumärke som är relativt lätt att ersätta 

värderas vanligtvis med en kostnadsansats. Ett väletablerat och värdefullt 

varumärke värderas med en inkomstbaserad metod, oftast relief from royalty 

eller i vissa fall tillämpas multiperiod excess earnings method. Vidare menar 

R1 att marknadsmetoden ofta inte är tillämplig då de sällan finns relevanta 

transaktioner.  

 

R2 menar att om det är ett relativt nytt alternativt svagt varumärke kan en 

kostnadsansats vara lämpligast. I övriga fall är Relief-from-royalty metoden 

den mest använda metoden.  

 

R3 anser att Relief-from-royalty metoden är den mest etablerade på 

marknaden när det gäller varumärkesvärdering. Den fångar även upp till en 

viss mån marknadsrelaterade komponenter såsom ”faktiska” licensavgifter 

inom motsvarande bransch som varumärket som ska värderas. Den 

kostnadsbaserade metoden anser R3 vara tillämplig när det gäller mindre 

ännu ej etablerade varumärken. Där försöks en uppskattning av 

”återanskaffningsvärdet” göras. R3 berättar att de även jobbat med 

Interbrands modeller historiskt men gör det numera oftast i tvister. 

 

4.2.3 Efterlevnad av standarden efter införandet 1/1 2005 

R1 hänvisar angående efterlevnaden av standarden att empiriska uppgifter 

tyder på att värden allokerats till varumärken i mindre än hälften av 

transaktionerna som utförts av större noterade svenska företag. Dock saknas 

information om varför inga värden allokerats. R1 menar att förklaringar kan 

finnas i att rättigheterna till varumärket inte gått med som en del av 
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transaktionen eller att varumärken identifierats som immateriell tillgång 

men visats sig ha obetydligt värde. 

 

R2 påpekar att de flesta företag överväger att särskilja varumärken, och det 

är en av de vanligaste tillgångarna som identifieras. 

 

R3 anser att efterlevnad av standarderna sker i den mån det är möjligt. 

Oftast finns det ett varumärke i botten som förvärvaren erhåller i samband 

med ett företagsförvärv.  

  

4.2.4 Effekter på redovisningen av varumärken  

R1 ser att effekten på redovisningen av varumärken är att de i vissa fall 

bedömts ha obestämt liv, när de tidigare var högst 20 år.  

 

R2 menar att de huvudsakliga effekterna på redovisningen är att det i första 

hand definitivt har blivit vanligare med redovisning av varumärken i 

samband med förvärv. En del av varumärkena skrivs av och en del inte. En 

ytterligare effekt är att revisionsbyråerna har fått lära sig värdering och 

granskning av varumärken. 

 

R3 påpekar att det finns en viss ”imperfektion” i regelverket. Om en 

förvärvare tänker fasa ut varumärket under en tvåårsperiod så ska kanske 

varumärket ändå värderas såsom going concern86. Detta eftersom man ska 

bortse från köparens intentioner och värdera varumärket utifrån 

marknadsaktörernas perspektiv. Detta kan ge omedelbara effekter i form av 

nedskrivning.  

 

4.2.5 Fördelar och nackdelar med införandet av IAS 38 och IFRS 3  
 

R1 har efter upprepade förfrågningar via e-post ej besvarat frågan.  

 

R2 anser att en fördel är att få en bättre beskrivning av vad som skapar 

värde i företaget. R2 menar att en nackdel är att det är resurskrävande att 

                                                 
86 Att företaget antas existera för evigt. (http://en.wikipedia.org/wiki/Going_concern)  
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värdera om sina tillgångar och att företagen inte gör detta på ett enhetligt 

sätt. 

 

R3 ser att fördelarna med införandet är att bolagen måste ”visa” vad de har 

förvärvat och till vilka belopp. Vidare gäller IFRS hela Europa så att vi får 

en gemensam redovisningsstandard. R3 tror att det är uppemot 100 länder 

som har anslutit sig till IFRS bland annat Canada. Tanken med det nya 

regelverket är att skydda framförallt mindre aktieägare från skandaler såsom 

Worldcom, Enron, Parmalat etcetera. Då goodwill utgjorde enorma belopp i 

deras balansräkningar. Vidare anser R3 är nackdelarna är att det har blivit 

mer omständligt och kostsamt för bolagen och det påverkar framförallt de 

mindre börsnoterade bolagen.  
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5. Analys 
I detta kapitel sammankopplas teori och empiri i en analysdel. Effekterna på 

redovisningen presenteras med utgångspunkt från avskrivningstid och 

värderingsmetod och konkreta effekter.   

 

5.1 Effekterna på redovisningen   
I denna del kommer en jämförelse av svaren som erhållit genom 

intervjuerna göras med vad standarderna och lagarna säger gällande 

avskrivningstid, värderingsmetod och implementering. De övergripande 

effekterna av införandet av IAS 38 kommer att belysas.  

 

5.1.1 Implementeringen av standarden  

När förändringar genomförs, som införandet av internationella 

redovisningsstandarder, måste målet vara att de ska följas fullt ut. Intressant 

blir då att se hur väl företag implementerar och använder sig av de nya 

standarderna. IAS 38 innebär sammanfattningsvis att varumärken ska 

identifieras i högre utsträckning skiljt från goodwill och sedan aktiveras i 

enskilda poster i balansräkningen.  

 

Undersökningen visar att värden allokerats till varumärken i mindre än 

hälften av alla transaktioner som gjorts av större noterade svenska bolag. 

Det framkommer att de flesta företag överväger att särskilja varumärken och 

att det är en av de vanligaste tillgångarna som identifieras. Där inga värden 

allokerats kan en av anledningarna vara att rättigheterna till varumärket inte 

gått med som en del av transaktionen eller att varumärket identifierats som 

en immateriell tillgång men sedan visat sig ha ett obetydligt värde som då 

valts att inte redovisas i en egen post.  

 

5.1.2 Värderingsmetod  

Den metod som förespråkas av IAS 38 och även IFRS 3 och RR 15 är den 

marknadsbaserade metoden. Varför den i praktiken inte används är enligt 

informanterna för att den sällan är tillämplig på grund av att det sällan finns 

relevanta transaktioner.  
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I studien framkommer att enligt informanterna används den 

kostnadsbaserade metoden och den inkomstbaserade metoden i störst 

utsträckning vid värdering av varumärken. Av de inkomstbaserade 

metoderna används Relief-from-royalty i de flesta fall och den anses som 

den mest etablerade metoden på marknaden gällande varumärkesvärdering. 

En fördel som informanterna lyfte fram med denna metod var att den fångar 

upp även marknadsrelaterade komponenter såsom faktiska licensavgifter 

inom motsvarande bransch. Den kostnadsbaserade metoden föredras i fall 

där det är en värdering som ska göras gällande nyetablerade varumärken. 

Även när det är svaga varumärken som ska värderas är det den 

kostnadsbaserade metoden som används mest frekvent. Om det däremot är 

ett väletablerat och värdefullt varumärke är det den inkomstbaserade 

metoden som prefereras. 

 

 
5.1.3 Konkreta effekter   

En påverkande faktor som har gett effekter är att tidigare var 

avskrivningstiden på varumärken 20 år, nu däremot anses varumärken ofta 

ha ett obestämt liv.  

 
En effekt är att det blivit mycket vanligare med redovisning av varumärken i 

samband med förvärv. Företag väljer allt oftare att särskilja sina 

varumärken. En ytterligare effekt är att det kommer att behöva ske en 

specialisering hos revisionsbyråerna då kraven kommer att bli högre på  hur 

väl revisionsbyråerna kan värdera och granska varumärken.  

 

Det som skapar tydliga fördelar med att särskilja varumärken från goodwill i 

större utsträckning är att det enligt informanterna ger en bättre beskrivning 

av vad som skapar värde i företaget. Detta är intressant för såväl ägare, 

aktieägare, investerare och andra intressenter. Dessa gynnas också av det 

faktum att företagen måste visa vad de förvärvat och till vilka belopp. De 

nya regelsystemen kommer enligt informanterna också att skydda mindre 

aktieägare mot skandaler som räknas med att kunna undvikas med hjälp av 

att minska de oftast enorma belopp som goodwillposterna innebar.  
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Informanterna lyfter fram att en negativa aspekt är att det i många fall är 

resurskrävande för företag att värdera om sina tillgångar, om det som 

standarden säger ska göras årligen. Även själva värderingen av varumärket 

är resurskrävande. Framförallt de mindre börsnoterade bolagen får 

svårigheter då värderingen kan vara både kostsam och omständlig.  
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6. Slutsatser 
I detta kapitel presenteras först studiens slutsatser sedan görs först en 

avslutande diskussion. Denna följs av en presentation av studiens 

implikationer. Kapitlet avslutas med rekommendationer om fortsatt 

forskning.  

 

6.1 Slutsatser  
Effekterna av införandet av internationellt gällande redovisningsregler med 

fokus på IAS 38 och varumärken är enligt denna studie de som följer.  

 

Gällande implementeringen anser vi att den är på god väg att följas fullt ut. 

Av enkäten framgick det att värden har allokerats till varumärken i mindre 

än hälften av alla transaktioner som gjorts av större noterade svenska bolag. 

Då införandet skedde så sent som 2005 måste hänsyn tas till tidsaspekten 

och kunskapen om detta område. Vi tror att dessa aspekter tillsammans 

kommer göra att implementeringen successivt kommer att öka.   

 

Positivt är att de flesta företag överväger att särskilja varumärket och att det 

är en av de vanligaste tillgångarna som identifieras vid förvärv. Det gäller 

trots det att företagen inte bara överväger en särskiljning utan också att de 

verkligen gör den för att skapa en större insikt i vad som skapar värde för 

företaget. Detta är något som ska uppmuntras och vi hoppas att detta 

beteende kommer att öka genom en större kunskap.  

 

Varumärken anses ha ett obestämt liv. Detta innebär att årliga värderingar 

ska göras för att uppskatta om det föreligger ett ned- eller 

uppskrivningsbehov. Detta uppfattas av företagen som resurskrävande men 

vi tycker att det är en positiv förändring som även den kräver lite tid för att 

arbetas in hos företagen. Det är positivt för att då kommer värdet i 

balansräkningen att återspegla varumärkets verkliga värde på ett bra sätt. Ett 

varumärkes livstid är också svårdefinierbar och det är därför bra att göra på 

detta sätt.   
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Enligt oss är en av svårigheterna med de nya reglerna att företagen inte gör 

på ett enhetligt sätt i dagsläget. På grund av olika anledningar som 

exempelvis värderingskostnader och ett uppskattat obetydligt värde på 

varumärket väljer företag att inte redovisa varumärken i egna poster. Detta 

kommer att påverka jämförbarheten negativt mellan olika företag. Även att 

företag använder olika värderingsmetoder kan påverka jämförbarheten 

mellan företag då olika metoder kan ge olika värde på samma varumärke.  

 

Ytterligare svårigheter uppstår då värderingen kan vara både kostsam och 

omständig, vilket framförallt påverkar de mindre börsnoterade bolagen. 

Detta kan göra att företag väljer att inte göra en särskiljning av varumärken i 

den utsträckningen standarden säger.    

 
 
6.1 Avslutande diskussion 
På en allt mer global marknad är det av högsta vikt för företag som vill 

lyckas att göra det som krävs för att tillgodose den globala marknadens 

krav. Ett av dessa krav är att producera redovisning enligt internationella 

regler och normer för att öka jämförelsen mellan företag för företagsledare, 

investerare, analytiker och övriga intressenter. Ett stort steg mot detta 

gjordes för Sveriges del 1/1 januari 2005 då de internationella 

redovisningsstandarderna infördes och därmed började gälla för svenska 

börsnoterade företag. Målet med den valda standarden vi har undersökt var 

att minska den oidentifierbara goodwillposten och därmed särskilja i 

enskilda poster övriga immateriella tillgångar. Enligt vår genomförda studie 

är implementeringen ännu inte helt genomförd men dock på god väg.  

Internationaliseringen av redovisningsregler kommer förhoppningsvis att 

bidra till att svenska företag kommer att kunna konkurrera mer 

framgångsrikt och uppfattas som mer attraktiva på den globala marknaden.   

 

En orsak som kan komma att påverka redovisningens jämförbarhet är hur de 

olika värderingsmetoderna används. Standarderna och lagstiftning 

förespråkar marknadsmetoden men då den sällan fungerar i praktiken 

använder sig företagen/revisionsbyråerna av andra metoder. Vi förstår 
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problematiken med att värdera immateriella tillgångar och då även 

varumärken och tycker att ett av de största problemen ligger däri. Det finns 

olika metoder som använder olika kostnader och de olika metoderna ger 

därför troligtvis olika värden på samma varumärke. Risken är stor att 

värdena blir väldigt subjektiva. Trots att det är yttre värderingsmän som 

genomför värderingen kan bedömningen bli subjektiv och problem uppstår 

säkerligen då det är svårt att hitta jämförbara transaktioner då inget 

varumärke är det andra likt fullt ut. Vidare kan syftet med värderingen och 

betydelsen för innehavaren av tillgången få värdet att variera. Det vore bra 

om det fanns mer allmängiltiga metoder för varumärken som skulle förenkla 

arbetet med värderingen och då i ett längre perspektiv öka konvergensen 

mellan företag och på så sätt öka jämförbarheten.    

 

En positiv aspekt som särskiljningen av varumärken bidrar med och som vi 

ser som ett av huvudskälen till att företag borde anstränga sig till att skaffa 

kunskap och verkligen implementera den nya standarderna är att det skapar 

en större insyn om vad som skapar värde för företaget. Detta gynnar såväl 

företaget som yttre intressenter.  

 

Slutligen tror vi att de kommer krävas en specialisering inom 

revisionsbranschen angående varumärkesfrågor. Detta kommer enligt oss 

leda till att kunskapen ökar vilket är en förutsättning för att få en så positiv 

effekt som möjligt av internationaliseringen.     

 

6.2 Implikationer   
Vi har stött på olika svårigheter i arbetsprocessen med denna uppsats. Det 

första hindret vi stötte på var att vi i vårt val av metod först hade tänkt 

studera företags årsredovisningar från 2005 och ett tidigare år för att samla 

in empiri. Detta var svårare än vi trodde och relevant information var svår 

att hitta samt att utläsa. Detta gjorde att vi istället valde att samla data 

genom e-post intervjuer som skickades till olika revisionsbyråer.  
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Svårigheter uppstod även när vi skulle få kontakt med de berörda 

personerna på respektive revisionsbyrå och sedan få dem att besvara 

enkäten. Den låga svarsfrekvensen är något som kan påverka den yttre 

validiteten genom att det har begränsat oss i den uträckning vi kan göra 

generaliseringar från urvalet på hela populationen. Trots det har de erhållna 

svaren varit så pass informativa att det i sin tur lett till en ökad yttre validitet 

då vi anser att svaren från urvalet går att generalisera på populationen.    

 

En ytterligare svårighet var sökandet och tillgången till relevanta artiklar om 

vårt ämne. Google Scholar gav oss ringa hjälp och när vi använde oss av 

databasen Emerald blev vi begränsade på grund av det faktum att det endast 

finns artiklar från och med 1995 och framåt.   

 

6.3 Rekommendationer om fortsatt forskning  
Den genomförda förändringen med införandet av IAS standarder är svår att 

mäta effekten av på grund av att så pass kort tid har gått efter införandet. 

Det kommer troligtvis att krävas ett antal år för att se tydliga tecken på hur 

pass väl implementeringen av standarden går och vad effekterna verkligen 

blir. Vår rekommendation på vad som skulle kunna göras inom den fortsatta 

forskning om detta ämne blir därför att man om ett par år skulle kunna 

genomföra en liknande studie för att se hur effekterna sett ut efter införandet 

av internationellt gällande redovisningsstandarder. Det skulle också vara 

intressant att studera om det finns skillnader mellan olika länder om hur väl 

de implementerar de olika standarderna. Frågan om internt upparbetade 

varumärken ska få redovisas i balansräkningen är också något som skulle 

vara intressant att studera närmre.    
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Bilaga 1 Intervjufrågor 
 

Övergripande frågor 
 

1. Vilken befattning har Ni?  
 
2. Vilken erfarenhet har Ni av IFRS/IAS?  

 
3. Hur länge har Ni jobbat i revisionsbranschen?  

 
 
Problemfrågor 
 
4. Vilken/vilka värderingsmetoder använder Ni vid förvärv av varumärken? (svara 
genom att sätta ett kryss (X) efter ert valda svarsalternativ)  
 
 
a) Kostnadsbaserad 
 
b) Marknadsbaserad 
 
c) Inkomstbaserad (hit räknas även relief from royalty)    
 
d) Annan ____________________________   
 
 
5. Varför använder Ni just den/dessa metoder?  
 
 
6. Anser Ni att företagen särskiljer varumärken från goodwill fullt ut efter införandet av      
IAS 38 och IFRS 3? (motivera svaret, varför ja eller nej)  
 
 
7. Ser Ni att det har skett några andra effekter på redovisningen av varumärken efter 
införandet av IAS 38 och IFRS 3? (motivera svaret, varför ja eller nej) 
 
 
8. Vilka fördelar och nackdelar ser Ni med de nya standarderna, IAS 38 och IFRS 3, 
rörande goodwill?     
 
 
 
 


