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Sammanfattning  

Titel: Identifiering av immateriella tillgångar – En explorativ studie om förvärvsredovisning 

enligt IFRS 3 

Författare: Marcus Svan och Linus Wiremark  

Handledare: Arne Fagerström 

 

Bakgrund: När IFRS-regelverket blev tvingande för svenska börsföretag år 2005 fanns 

förhoppningar om att immateriella tillgångar och goodwill, som uppstod vid förvärv, skulle 

redovisas på ett mer transparent och jämförbart vis än tidigare. De studier som gjorts på 

området har dock visat att dessa förhoppningar inte har besannats fullt ut. 

 

Syfte: Syftet med studien är att jämföra hur börsföretag identifierar och redovisar förvärvade 

immateriella tillgångar med de uppfattningar som finns hos företagens nyckelpersoner, 

angående samma tillgångar. Vidare syftar studien till att ge svar på varför eventuella 

skillnader, mellan sättet att redovisa och nyckelpersoners uppfattningar om immateriella 

tillgångar, förekommer. 

 

Metod: Studien har klassificerats som explorativ då den syftar till att undersöka ett relativt 

outforskat område. Kvalitativ metod har använts och data har samlats in genom intervjuer 

med både varumärkesnyckelpersoner och redovisningsnyckelpersoner på svenska börsföretag. 

Även årsredovisningar har använts som datamaterial. 

 

Slutsatser: Det föreligger skillnader mellan varumärkesnyckelpersoners uppfattningar om 

företagens varumärken och den information som presenteras i företagens årsredovisningar. 

Mellan företagens varumärkesnyckelpersoner och redovisningsnyckelpersoner föreligger även 

skillnader i uppfattningarna om vad ett varumärke egentligen är. Kommunikationen mellan 

dessa har identifierats som en bidragande orsak till att varumärkesnyckelpersonernas 

uppfattningar om företagens varumärken skiljer sig från informationen som presenteras i 

årsredovisningarna. 

 

Nyckelord: IFRS 3, rörelseförvärv, immateriella tillgångar, varumärken, kommunikation.



 

Abstract  

Title: Recognition of intangible assets - An exploratory study of accounting for business 

combinations according to IFRS 3 

Authors: Marcus Svan and Linus Wiremark  

Supervisor: Arne Fagerström 

 

Background: When IFRS became mandatory for listed Swedish companies there were 

expectations that intangible assets and goodwill, deriving from business combinations, would 

be accounted for in a more transparent and comparable manner. Recent studies have shown 

that these expectations have not been entirely been fulfilled.  

 

Aim: The purpose of this study is to compare how listed companies identify and report 

acquired intangible assets with the perceptions held by key personnel, concerning the assets. 

Furthermore, the study aims to provide answers to why any differences between the way of 

accounting and key personnel perceptions of intangible assets, are present. 

 

Method: The study was classified as exploratory as it seeks to explore a relatively unexplored 

area. Qualitative methodology was used and data were collected through interviews with key 

personnel, both within brands and accounting. Financial statements have also been used as a 

data. 

 

Results: There are differences between key brand personnels’ perceptions of the companies’ 

brands and the information presented in financial statements. There are also differences 

concerning what a brand really is, between key brand personnel and key accounting. The 

communication between these two kinds of key personnel has been identified as a 

contributing factor to why there are differences between the key brand personnels’ perception 

of brands and the information presented in the companies’ financial statements. 

 

Keywords: IFRS 3, business combinations, intangible assets, brands, communication.



 

Förord 

 

 

Vi vill först och främst rikta ett tack till vår handledare Arne Fagerström som funnits 

tillgänglig under studiens gång. Med goda råd, idéer och frågor har han stöttat oss och bidragit 

till att höja kvaliteten på uppsatsen. 

 

 

Ett tack riktas även till de opponentgrupper vars synpunkter och kommentarer hjälpt oss under 

studiens gång. 

 

 

Slutligen vill vi tacka de respondenter som ställt upp med tid och kunskap. Utan deras 

deltagande hade studien inte kunnat genomföras. 
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1 Inledning 
 
 
När eBay 2005 köpte Skype för 2,6 miljarder dollar fördelades 2,4 miljarder dollar till 

goodwill
1
 (Intangible Business, 2009). Detta motsvarade drygt 92 procent av hela 

köpeskillingen. Händelsen är inte på något sätt unik, utan snarare ett tydligt exempel på att 

immateriella tillgångar
2
 idag utgör en större del i balansräkningarna än tidigare (iasb.org, 

2010).  Det är dock rimligt att ifrågasätta om dessa typer av höga goodwillvärderingar ger en 

bra bild av förvärvet gentemot förvärvarens
3
 intressenter. Att det någonstans bland de 2,4 

miljarder dollarna finns tillgångar som skulle kunna urskiljas från goodwillposten, och på så 

sätt ge mer användbar information till användarna av årsredovisningarna, torde vara rimligt att 

anta. I en gästkrönika i tidsskriften Balans beskriver Malmqvist (2007) hur stora skillnader i 

redovisningen som kan uppstå vid rörelseförvärv. Som exempel ges Medas förvärv av Viatris. 

Malmqvist noterade att förvärvsredovisningen som upprättades vid detta förvärv skiljde sig 

mycket från den som Ericsson använde vid förvärvet av Marconi. I Medas redovisning 

tillskrevs de identifierbara
4
 immateriella tillgångarna ett sådant värde att företagets resultat i 

den närmast efterföljande delårsrapporten var 40 procent högre än om de hade använt samma 

förvärvsredovisning som Ericsson använt. Malmqvist använde inte exemplet för att beskriva 

vilket av företagen som hade ‖bäst‖ redovisning, utan för att visa hur olika redovisningar kan 

vara trots att de följer samma standard.  De två ovanstående exemplen tydliggör två saker. Det 

ena är att immateriella tillgångar idag utgör en större andel av balansräkningen än förut. Det 

andra är att immateriella tillgångar i allra högsta grad kan bidra till att jämförbarheten mellan 

olika företags redovisningar försämras. 

 

Många företag opererar över landsgränser och kan således dra stor nytta av en redovisning 

som är gångbar i flera länder samtidigt (Deegan och Unerman, 2008). Som ett led i den 

                                                      
1
 Goodwill är en tillgång som representerar framtida ekonomiska fördelar vilka uppkommer från andra 

tillgångar förvärvade i ett rörelseförvärv, men som inte är enskilt identifierbara och därmed inte kan redovisas 
separat. 
2
 En immateriell tillgång är en identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk form. 

3
 Förvärvaren är det företag som erhåller bestämmande inflytande över det förvärvade företaget. 

4
 En tillgång är identifierbar om den antingen a) är avskiljbar, det vill säga att det går att avskilja eller dela av 

den från företaget och sälja, överlåta, licensiera, hyra ut eller byta den, antingen enskilt eller tillsammans med 
hänförligt avtal, identifierbar tillgång eller skuld, oavsett om företaget har för avsikt att göra detta eller ej, eller 
b) uppkommer ur avtalsenliga eller juridiska rättigheter, oavsett om dessa rättigheter är överlåtbara eller 
avskiljbara från företaget eller från andra rättigheter och förpliktelser. 
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pågående globaliseringen
5
 antog Europaparlamentet 2002 (europa.eu, 2010) det regelverk för 

internationell redovisning (IFRS)
6
 som upprättas av den internationella normgivaren av 

redovisning (IASB)
7
. Detta ledde till att alla koncerner noterade på europeiska handelsplatser, 

från och med 2005, var tvungna att upprätta sin årsredovisning i överensstämmelse med IFRS 

(Marton et al, 2008). Fram till år 2000 publicerades regelverkets standarder under namnet 

International Accounting Standards (IAS). Dessa standarder gäller till dess att de blir ersatta 

av nya IFRS-standarder eller förklaras ogiltiga (FAR, 2009). År 2004 publicerade IASB 

standarden IFRS 3 Rörelseförvärv med avsikten att få en tydligare och mer jämförbar 

redovisning av rörelseförvärv
8
. Detta skulle åstadkommas bland annat genom att de 

immateriella tillgångarna identifierades, värderades och redovisades separat från goodwill. 

Detta var en del i ett projekt som var tänkt att resultera i en redovisning av rörelseförvärv som 

skulle vara mer enhetlig med motsvarande omarbetade standarder
9
 i USA (Jansson, Nilsson, 

Rynell, 2004). Ian Wright, chef för rapportering för globala företag
10

 på 

PricewaterhouseCoopers, hade höga förväntningar på IFRS 3 och uttryckte i en skrift (2004) 

att standarden skulle medföra ökad transparens och att användare av årsredovisningar skulle 

få större insikt i vad som förvärvats. Användarna skulle även på ett snabbare och mer korrekt 

sätt komma att utvärdera om ett förvärv varit finansiellt framgångsrikt. Under 2009 

publicerade IASB en reviderad version av IFRS 3 för att komma tillrätta med några av de 

problem som upptäckts hos standarden (iasb.org, 2010). 

 

 

1.1 Problemformulering 
 
 
Koncernredovisningen har genomgått stora förändringar de senaste hundra åren. Från att ha 

utgått från ett moderföretagsperspektiv
11

 (Moonitz, 1951) har redovisningen gradvis övergått 

                                                      
5
 Den förändringsprocess genom vilken stater och samhällen over hela jorden knyts samman I ömsesidiga 

beroendeförhållanden. 
6
 International Financial Reporting Standards 

7
 International Accounting Standards Board 

8
 Ett rörelseförvärv är en transaktion eller annan händelse i vilken en förvärvare erhåller det bestämmande 

inflytandet i en eller flera verksamheter/rörelser. Transaktioner mellan jämbördiga parter är också 
rörelseförvärv. 
9
 SFAS 141 och 142 

10
 Global Corporate Reporting Leader 

11
 Perspektiv där aktieägarna i moderföretaget sätts i centrum för informationen som finns i den konsoliderade 

rapporten. 
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till att utgå från ett enhetsperspektiv
12

 (Nilsson, 1998). Principerna från vilka immateriella 

tillgångars värderingar utgått ifrån har även de skiftat över tiden. Även uppfattningen av vad 

en immateriell tillgång är och vad ett eventuellt överpris vid ett rörelseförvärv består av har 

ändrats över tiden. I mitten av 1900-talet sågs båda dessa som ett och samma övervärde och 

redovisades enbart som goodwill (Moonitz, 1951). Under senare delen av 60-talet samt början 

av 70-talet förekom, i Sverige, olika sätt att göra koncernredovisning och ingen av dessa gav 

särskilt värdefull information till intressenterna. Däremot började immateriella tillgångar vid 

förvärv särskiljas från goodwillposten i större utsträckning än tidigare (Eriksson, 1974). 

Reglerna för redovisning av rörelseförvärv i svenska börsföretag genomgick stora 

förändringar när IFRS 3 blev obligatorisk och sedan dess har ett intresse och en mindre debatt 

uppstått kring denna standard. Två personer som intresserat sig för ämnet är Gauffin och 

Nilsson. De har sedan införandet av IFRS-regelverket gjort årliga undersökningar (Gauffin 

och Nilsson, 2006-2009) av hur företagen noterade på Stockholmsbörsen redovisat sina 

rörelseförvärv. Syftet med undersökningarna var att utvärdera hur väl företagen följde 

reglerna bland annat genom att ta reda på hur anskaffningsvärdena för alla förvärven 

fördelades mellan netto materiella tillgångar, immateriella tillgångar och goodwill. 

Undersökningarna visade att företagen fördelat anskaffningsvärdena på liknande sätt som 

företag gjorde i USA vid införandet av de motsvarande amerikanska regeländringarna. De 

upplysningar som de svenska företagen lämnat i årsredovisningarnas noter var enligt Gauffin 

och Nilsson (2006) godkända det första året med tanke på att det var första året som 

regelverket IFRS tillämpades i Sverige. Upplysningarna lämnade dock en hel del att önska. 

De tre följande åren uppfylldes inte deras förhoppningar om en bättre förvärvsredovisning. De 

följande undersökningarna pekade istället på att kvaliteten på förvärvsredovisningarna hos de 

svenska börsföretagen fortsatte att ligga på samma relativt låga nivå. I undersökningarna 

identifierades cirka 40 stycken olika termer som används vid benämning av de olika 

immateriella tillgångarna, vilket Gauffin och Nilsson uppfattat som rörigt och svårjämförbart. 

Undersökningarna visade vidare att kundrelaterade immateriella tillgångar tagits upp i 70 

procent av rörelseförvärven och att varumärken tagits upp som en immateriell tillgång i 40 

procent av rörelseförvärven. De konstaterade även att det, för företagen, finns lite eller ingen 

vägledning att få och att ingen praxis ännu har etablerats. En studie av Lagerström och 

Nicander (2006), som undersökte hur företag registrerade på dåvarande A- och O-listan
13

 

                                                      
12

 Perspektiv där både kontrollerande och icke kontrollerande intressen sätts i fokus vid upprättande av den 
konsoliderade rapporterna. 
13

 Enligt tidigare uppdelning av aktier på Stockholmsbörsen 
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redovisade rörelseförvärv, visade att företagen lämnar mer upplysningar i årsredovisningarna 

efter införandet av IFRS än tidigare. Den visade dock även att få av företagen egentligen 

uppfyller upplysningskraven i IFRS 3 eftersom det i årsredovisningarna saknas djupare 

motiveringar till företagens bedömningar. Detta, menar Lagerström och Nicander, bidrar till 

att intressenterna inte har tillräcklig information för att bedöma företagens finansiella 

ställning. I en magisteruppsats från 2007 konstaterar Carrara, även han, att börsföretagens 

förvärvsredovisningar är undermåliga. I denna studie undersöktes åtta ledande telekomföretag 

i Europa. Carrara ansåg att goodwillposterna var för stora och att de identifierbara 

immateriella tillgångarna inte redovisades i tillräckligt stor utsträckning. De upplysningar som 

lämnades angående ovan nämna poster var även de av mycket dålig kvalitet. Carrara menade 

att en anledning till detta kunde vara det faktum att immateriella tillgångar av sin natur är 

svårvärderade. En mer intressant förklaring Carrara lade fram, var att företagsledningen 

medvetet låter goodwillposten ta upp en stor del av köpeskillingen för att jämna ut resultatet 

över tid. Detta, menade Carrara, berodde på att de identifierbara immateriella tillgångarna 

påverkar resultatet direkt i och med att de skrivs av, medan goodwillposten ska prövas för 

nedskrivning årligen. Carrara menade att det är lätt för företagsledningen att bestämma värdet 

på goodwillposten och att de därmed kan välja när nedskrivningar, som är resultatpåverkande, 

ska göras. 

 

Med tanke på de svenska börsföretagens relativt dåliga förvärvsredovisningar kan en tanke 

vigas åt att reflektera över vad detta egentligen innebär. I exempelvis Danmark kan företag 

göra avsteg från de internationella reglerna om de anser att deras sätt att redovisa ger en mer 

rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning. Detta kan de göra med stöd av 2:a artikeln 

5:e punkten 4:e bolagsdirektivet (Thomasson, Arvidsson, Lindquist, Larson och Rohlin 2006). 

Sverige valde, till skillnad från Danmark, att inte ratificera denna del av det fjärde 

bolagsdirektivet. Detta medförde att svenska börsföretag inte har rätt att avvika från de 

internationella reglerna med hänvisning till rättvisande bild (Thomasson et al, 2006). Det 

faktum att IFRS indirekt är lag i Sverige (Thomasson et al, 2006) gör att den undermåliga 

förvärvsredovisningen som Gauffin och Nilsson (2006-2009) observerat ger upphov till 

intressanta frågor. Inte bara om huruvida avvikelse från de internationella reglerna bryter mot 

den svenska lagen, utan även hur effektivt ett internationellt regelsystem är om företag utan 

påföljd kan göra uppenbara avvikelser från reglerna. Dessa frågor är dock inte de som primärt 

ämnas undersökas, men kan vara bra att ha i åtanke vid läsning av denna studie. 
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Även om utvecklingen gått framåt de senaste 60 åren är det dock uppenbart att få företag idag 

lyckas ge fullständiga upplysningar rörande immateriella tillgångar vid rörelseförvärv. De 

förhoppningar som fanns på IFRS 3 har inte uppfyllts till fullo i Sverige eller i övriga Europa. 

Uppenbarligen föreligger skillnader mellan de upplysningar som de internationella reglerna 

om rörelseförvärv kräver och de förvärvsredovisningar som svenska börsföretag producerar. 

Vad beror då dessa skillnader på? De nyckelpersoner i företagen som på något sätt har 

kunskap och ansvar för identifiering och värdering av immateriella tillgångar borde kunna 

antas ha en viktig roll i förvärvsredovisningen och därmed kunna bidra med intressant 

information till forskningsområdet. Tidigare undersökningar i ämnet har främst varit 

kvantitativa och undersökt hur reglerna i IFRS 3 har praktiserats, det vill säga studierna har 

haft ett utifrånperspektiv. I nuläget saknas däremot studier som undersöker börsföretagens 

nyckelpersoners uppfattningar om de förvärvade immateriella tillgångarna, vilket skulle 

innebära ett visst inifrånperspektiv. En studie med både utifrånperspektiv och 

inifrånperspektiv skulle kunna bidra med ett tillskott till den debatt som finns kring ämnet. 

Problemområdet skulle kunna illustreras som i figur 1.  

 

 

 

Ovalen i mitten representerar den information som faktiskt lämnas av börsföretagen i 

årsredovisningarna. Den streckade ovalen utanför är tänkt att illustrera den information som 

skall lämnas enligt reglerna i IFRS 3. Skillnaden mellan den information som skall lämnas 

 
Årsredovisningar 

Medvetna avsteg från IFRS 3 
 

Den information som 
presenteras i årsredovisningar 

Den information som IFRS 3 kräver 

Figur 1, Problemområde 



 

6 

och den information som faktiskt lämnas av företagen kan, som Carrara (2007) föreslagit, 

bero på medvetna handlingar från företagsledningarnas sida. Ett exempel på detta är 

resultatutjämning. Utöver dessa medvetna handlingar borde det rimligen finnas andra faktorer 

som bidrar till att det i årsredovisningarna inte lämnas all den information som krävs enligt 

regelverket. För att finna några av dessa påverkande faktorer har följande två forskningsfrågor 

utarbetats: 

 

 Stämmer den information om förvärvade immateriella tillgångar vilken börsföretagen 

lämnar i årsredovisningarna överens med de uppfattningar som uttrycks av 

nyckelpersoner i företagen? 

 

 Om den information om förvärvade immateriella tillgångar vilken börsföretagen 

lämnar i årsredovisningarna inte stämmer överens med de uppfattningar som uttrycks 

av nyckelpersoner i företagen, vad beror då denna skillnad på? 

 

 

1.2 Syfte 
 
 
Syftet med denna studie är att jämföra hur börsföretag identifierar och redovisar förvärvade 

immateriella tillgångar med de uppfattningar om samma tillgångar som finns hos företagens 

nyckelpersoner. Vidare syftar studien till att ge svar på varför eventuella skillnader, mellan 

sättet att redovisa och nyckelpersoners uppfattningar om immateriella tillgångar, förekommer. 

 

 

1.3 Avgränsningar 
 
 
Studien har begränsats till att endast innefatta svenska företag noterade på Stockholmsbörsen 

eftersom alla dessa företag omfattas av internationella redovisningsregler och därmed även av 

IFRS 3. Vidare har studien avgränsats till att innefatta årsredovisningar för åren 2005 till 2008 

då IFRS varit tvingande för svenska noterade företag under denna tidsperiod. 

Årsredovisningar från 2009 har utelämnats med anledning av att dessa inte publicerats förrän 

sent in i arbetet med studien. 
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1.4 Utgångspunkter 
 
 
Tre av de vanligaste kunskapsuppfattningarna är den positivistiska, den tolkande och den 

kritiska kunskapsuppfattningen. Redovisningsforskning anses ofta ha en koppling till den 

positivistiska kunskapsuppfattningen, vilken av Ryan, Scapens och Theobald (2002) benämns 

den ledande redovisningsforskningen
14

. Den positivistiska ansatsen innebär kortfattat att 

forskaren är värderingsfri och oberoende av det som studeras. Teori och empiri är 

självständiga från varandra samtidigt som kvantitativ metod med fördel används för att skapa 

generaliseringar. Forskarens roll är att upptäcka en objektiv verklighet i en värld där 

organisationer är stabila och människor antas agera rationellt. Den tolkande ansatsen utgår 

från en företeelse, eller ett fenomen, i vilken den sociala verkligheten studeras. Enligt denna 

kunskapsuppfattning skapas social verklighet av människor som interagerar. Forskaren som 

utgår från den tolkande ansatsen beskriver en företeelse i syfte att skapa förståelse för 

helheten. Den kritiska ansatsen liknar den tolkande, men avviker från den sistnämnda genom 

att företeelser som observeras även värderas. Med utgångspunkt i denna ansats ämnar 

forskaren upptäcka inneboende motsättningar hos den studerade företeelsen. I motsats till den 

positivistiska ansatsen har forskaren inte för avsikt att vara värderingsfri (Ryan, Scapens och 

Theobald, 2002). Utifrån studiens omfattning och nivå är det svårt att följa en 

kunskapsuppfattning till fullo. Det kan dock med säkerhet sägas att denna studie till viss del 

utgick från den tolkande ansatsen eftersom det inte kan anses att arbetet med studien var helt 

värderingsfritt, samtidigt som förståelse för verkligheten eftersträvats.  

 

Olika studier kan klassificeras på olika sätt beroende på studiens syfte, val av metodteori, 

omfattning, uppläggning, typ av data, avgränsning i tid samt metoder för datainsamling 

(Lundahl och Skärvad, 1999). Denna studie är explorativ. Detta innebär att den syftar till att 

undersöka ett fenomen, vilket det inte bedrivits forskning på i stor utsträckning tidigare, för 

att få grundläggande förståelse för ämnet. Denna typ av forskning saknar en klar bild kring de 

problemen forskaren kommer möta under studiens gång (Blumberg, Cooper och Schindler, 

2005). Denna studie kommer att bidra med grundläggande kunskap om en hittills relativt 

outforskad del av rörelseförvärvsredovisning och kommer att resultera i ett antal hypoteser 

som ska kunna testas eller studeras grundligare i framtiden. Blumberg et al (2005) menar att 

                                                      
14

 Mainstream accounting research 
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målet för den explorativa studien är framtagandet av hypoteser och inte test av hypoteser, som 

för deskriptiva studier. Med explorativa studier följer den kritik som är vanlig för kvalitativa 

studier i allmänhet. Denna kritik består bland annat av att subjektivitet får för stort utrymme, 

att resultaten är svårgeneraliserbara samt att forskningen följer en osystematisk design 

(Blumberg, Cooper och Schindler, 2005). 

 

Vid vissa typer av studier, som exempelvis vid positiv forskning, kan det vara önskvärt att gå 

in i arbetet så förutsättningslöst som möjligt (Ryan, Scapens och Theobald, 2002). När denna 

studie inleddes hade redan några antaganden utformats. Detta tedde sig oundvikligt när 

inläsning på ämnet skett. Genom att vara medvetna om förekomsten av dessa antaganden var 

förhoppningen att hänsyn till dessa skulle kunna tas vid insamlingen samt analysen av data. 

Ett antagande var att nyckelpersoner på företag, gällande identifiering och värdering av 

immateriella tillgångar vid rörelseförvärv, kunde svara undvikande och kanske rentav 

osanningsenligt för att skydda sitt företag och sin egen position. 

 

 

1.5 Metodval 
 
 
Valet av metod bestäms först och främst av problemformuleringen och studiens syfte 

(Lundahl och Skärvad, 1999). Uppläggningen av denna studie har utgångspunkt i kvalitativ 

metodteori. Med denna metodansats är frågeställningarna ofta dynamiska och har möjligheten 

att förändras och utvecklas under studiens gång. Enligt Lundahl och Skärvad (1999) 

kännetecknas en kvalitativ studie främst av att kvalitativ analys används för att generera 

resultat och dra slutsatser. Med en kvalitativ metodansats används till störst del data av 

kvalitativ karaktär, men sättet på vilket data till en sådan studie samlas in kan skilja sig åt. 

Kvalitativ data skiljer sig från kvantitativ. Kvantitativ data har egenskapen att den är 

kvantifierbar och forskningsfrågor som ‖hur stor del av befolkningen äter kött?” blir därför 

aktuella. Kvalitativ data däremot är svår, eller till och med omöjlig, att kvantifiera. En 

renodlad kvalitativ studie söker snarare att undersöka hur studieobjektet uppfattar 

verkligheten än hur verkligheten ser ut (Lundahl och Skärvad, 1999). I denna studie var den 

övervägande delen av data svårkvantifierbar och analysen var till stor del beroende av 

tolkningar. Detta tyder på att metoden som användes till störst del var kvalitativ. Trots att den 
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huvudsakliga delen av studien var kvalitativ så förekom kvantitativa inslag genom att en del 

data i undersökningen av årsredovisningarna var av kvantitativ art. 

 

Ett av de vanligaste sätten att lägga upp en kvalitativ studie på är genom grundad teori 

(Lundahl och Skärvad, 1999). Denna teori, att på induktiv väg generera ny teori, publicerades 

av Glaser och Strauss (1967). Teorin bygger i stort på att forskaren ska skapa nya teorier 

genom att utgå från empiriska observationer. Därefter samlas relevant teori och tidigare 

forskning in för att på så sätt komma med nya frågeställningar och problem. Den genererade 

teorin, menar Glaser och Strauss, är aldrig en färdig produkt utan resultatet av en process som 

ständigt är föränderlig och i utveckling. Denna studies upplägg liknar upplägget i Glaser och 

Strauss grundade teori på det sättet att studiens forskningsfrågor har varit dynamiska. Efter 

den initiala studien av årsredovisningarna utvärderades studiens forskningsfrågor, varpå dessa 

modifierades för att göra studien mer intressant och för att kunna nyttja det insamlade 

datamaterialet maximalt. 

 

 

1.6 Datainsamling 
 
 
För att samla in nödvändig och adekvat data för denna studie genomfördes intervjuer med 

nyckelpersoner på företagen. För att initialt nå en hög svarsfrekvens från potentiella 

respondenter informerades dessa om att de och deras företag skulle behandlas anonymt. 

Fördelen med de primärdata som införskaffas genom att hålla intervjuer är de 

‖skräddarsydda‖ svar som erhålls. Data som är lika specifik för studien kan annars vara svår, 

om ens möjlig, att hitta (Blumberg, Cooper och Schindler, 2005). Årsredovisningarna från de 

undersökta åren, upprättade av samma företag, låg också till grund för studien då dessa 

innehöll den information som avsågs undersökas. Att använda data från årsredovisningar 

lämpade sig även väl för denna studie då de var lättillgängliga och kostnadsfria. Båda 

datainsamlingsmetoderna beskrivs mer utförligt nedan. Den immateriella tillgången 

varumärken valdes ut för att representera alla de immateriella tillgångar som omfattas av 

standarden IAS 38 Immateriella tillgångar. Varumärken valdes ut delvis för att det är en av 

de mest förekommande identifierade immateriella tillgångarna i de svenska börsföretagens 

årsredovisningar (Gauffin och Nilsson, 2006-2009). Den andra anledningen till att enbart 

begränsa studien till varumärken var att det ansågs relativt lätt att komma i kontakt med en 
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person, på ett börsföretag, som har stor kunskap om företagets varumärken och samtidigt hade 

en vilja att bidra med information om dessa varumärken. Det antogs att en marknadschef eller 

person med liknande befattning skulle vara mer villig att prata med studenter om företagets 

varumärken, och ge utförligare svar om dessa, än vad någon på ett företag skulle kunna göra 

om exempelvis den immateriella tillgången hyresrätter. 

 

Initialt gjordes ett urval för att förenkla datainsamlingen för studien. Valet av företag som 

kom att ingå i studien genomfördes på följande sätt: tre olika branscher, där varumärken 

kunde antas vara en viktig del av verksamheterna, valdes ut. För att få en överblick av 

branschindelningen inhämtades information om dessa från Avanzas webbplats
15

. De tre 

branscherna som var av intresse var sällanköpsvaror, industri och dagligvaror. Av dessa 

branscher valdes sällanköpsvaror ut för att studeras närmare då företagen inom denna bransch, 

efter en noggrannare granskning, ansågs inneha flest varumärken. Många av företagen i denna 

bransch skrev utförligt om varumärken i sina årsredovisningar samtidigt som flera av dem 

hade gjort rörelseförvärv mellan 2005 och 2008. Företag listade på Stockholmsbörsens Large 

Cap
16

 antogs ha goda möjligheter till att förvärva företag och till att värdera de förvärvade 

företagens varumärken, med tanke på företagens storlek. Till en början lades därför fokus på 

företag från Large Cap. Inom branschen sällanköpsvaror på Large Cap fanns det enbart fem 

företag, varav ett av företagen redan på sin webbplats avböjde från medverkan vid 

examensarbeten och andra studier. Med anledning av detta ansågs resterande del av urvalet 

vara för liten för studien, då ytterligare bortfall skulle påverka studiens möjlighet till 

generalisering av resultat negativt. Det föll sig därför naturligt att studien skulle bygga på en 

undersökning av företagen på Mid Cap
17

 inom branschen sällanköpsvaror. Detta urval 

medförde att 14 företag var möjliga att undersöka. Av dessa 14 företag föll 9 stycken bort på 

grund av att de antingen inte gjort några förvärv under den givna tidsperioden eller att 

företagen avböjde till att delta i intervjuer. Ett av företagen undersöktes trots att de inte gjort 

några rörelseförvärv mellan 2005 och 2008. Anledningen till att detta var att företaget gjort ett 

stort förvärv av enbart ett varumärke och därmed kunde ha intressant information att bidra 

med. Utifrån detta bygger studien på undersökningar av fem företag på Stockholmsbörsens 

                                                      
15

 http://www.avanza.se 
16

 Large Cap är Stockholmsbörsens lista för de största börsföretagen. Nordiska företag med ett börsvärde över 
en miljard euro återfinns här. 
17

 Mid Cap är Stockholmsbörsens lista för de medelstora börsföretagen. Nordiska företag med ett börsvärde 
över 150 miljoner euro men under en miljard euro återfinns här. 
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Mid Cap inom sällanköpsvaror. På var och ett av dessa företag intervjuades en 

varumärkesnyckelperson samt på två av företagen en redovisningsnyckelperson. 

 

De första data som samlades in kom från de fem företagens årsredovisningar.  Dessa 

inhämtades från de berörda företagens webbplatser och för att få en bredare bild av företagens 

redovisning studerades samtliga årsredovisningar från år 2005 till 2008. Dokument av dessa 

slag är beständigt datamaterial som andra har möjlighet att kontrollera (Denscombe, 2009), 

vilket är till fördel för studiens trovärdighet. Denscombe (2009) menar dock att det är till 

nackdel att dokumenten bygger på sekundärdata och därmed måste upphovsmannens 

intentioner vid upprättandet av dokumenten tas i beräkning vid bedömningen av dess 

trovärdighet. Vanligtvis har sekundärdata av detta slag till nackdel att den sällan är upprättad i 

samma syfte som den egna studien. Detta skulle kunna resultera i att den egna studien blir 

lidande då det finns risk att sekundärdatas relevans och användbarhet är bristande (Lundahl 

och Skärvad, 1999). Syftet som de fem företagen upprättat sina årsredovisningar utifrån bör 

dock ha liten inverkan på denna studie. Detta beror på att syftet med användningen av dem är 

att jämföra den bild av varumärkena företagen vill förmedla med den bild som de facto 

redovisas i årsredovisningarna. 

 

Inledningsvis gjordes ett antagande om att företag inte alltid är villiga att lämna ut 

information om hur de går tillväga vid redovisning och värdering eftersom det kan vara 

känslig information. Med tanke på detta kunde det också tänkas vara svårt att få respondenter 

att medge att deras uppfattningar skiljde från den information som företaget publicerat i 

respektive årsredovisning. Med anledning av denna eventuella problematik informerades de 

responderande varumärkesnyckelpersonerna om att uppfattningarna om företagens 

varumärken var vad som avsågs undersökas och således inte förvärvsredovisningen som 

sådan. Detta var tänkt att bidra till svaret på den första forskningsfrågan utan att 

intervjufrågorna behövde ställas på ett sätt som för respondenten kunde uppfattas som 

ifrågasättande. Personliga intervjuer, där intervjuare och respondent möts ansikte mot ansikte, 

har enligt May (1997) fördelen att intervjuaren under intervjun kan tolka respondentens 

kroppsspråk, vilket inte är möjligt vid en telefonintervju. Vid en telefonintervju kan det vara 

enklare för respondenten att, utan att bli upptäckt, inte svara helt sanningsenligt då 

kroppsspråket inte kan avläsas. Under en telefonintervju kan det dock tänkas att respondenten 

uppfattar situationen som mer anonym och därför kan vara mer öppen och ärlig med sina svar 

(May, 1997). Med intervjuguiderna som grund genomfördes sedan semistrukturerade 
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intervjuer, vilka May (1997) beskriver som en mellanform av den strukturerade och den 

fokuserade intervjun. Frågorna är i denna metod i regel preciserade, likt de i en strukturerad 

intervju, men intervjuaren kan med hjälp av följdfrågor försöka fördjupa och utveckla 

frågorna och har på detta sätt möjlighet att erhålla mer kvalitativa svar. Denna metod ger 

också respondenten möjlighet att besvara frågorna med egna begrepp och termer och slipper 

därmed de ofta förvalda svarsalternativ en vanlig strukturerad intervju innebär (May, 1997). 

Semistrukturerade användes då informationen som eftersöktes var lika för alla företag. 

Frågorna var av öppen karaktär för att respondenterna skulle ha möjlighet att utveckla sina 

svar. Följdfrågor ställdes även för att få mer uttömmande svar på intervjufrågorna. Första 

kontakten med företagen togs efter att telefonnummer till marknadschef, eller någon med 

liknande befattning, på de utvalda förtagen inhämtats från företagens webbplats eller 

telefonväxel. Vid samtal med respondenterna lämnades förfrågningar om de var villiga att 

ställa upp på en intervju och efter att de tackat ja skickades intervjuguide (se bilaga 1) till dem 

per e-post. Intervjuguiderna hade tagits fram i förväg för att underlätta vid förberedelserna 

och vid intervjuförfarandet. Till intervjuguiderna hade frågor tagits fram för att undersöka 

nyckelpersonernas generella uppfattningar om vad ett varumärke är. Även frågor rörande 

varumärkesnyckelpersonernas uppfattningar om företagsspecifika varumärken, samt 

uppfattningarna om varumärkena hos nyligen förvärvade företag. Det visade sig att 

varumärkesnyckelpersonerna ville genomföra intervjuerna per telefon och några av de 

responderande varumärkesnyckelpersonerna angav tidsbrist som skäl till detta. De var villiga 

att ställa upp med ungefär en halvtimme av deras tid, men för att få svar på frågorna i 

intervjuguiden behövdes enbart cirka 20 minuter. Samtalen spelades, med respondenternas 

tillåtelse, in genom mobiltelefonens inspelningsfunktion. De två responderande 

redovisningsnyckelpersonerna kontaktades även de via företagens telefonväxlar. I dessa fall 

var den efterfrågade informationen så knapp att redovisningsnyckelpersonerna inte på förhand 

erhöll intervjuguiden (se bilaga 2) utan svarade på frågorna vid det första kontakttillfället. 

Efter att intervjuerna transkriberats sammanfattades de i en löpande text som skickades till 

respondenten. Denne fick sedan kommentera om det sätt dennes åsikter återgivits var korrekt 

samt föreslå förändringar som skulle ge en än mer korrekt bild. En av respondenterna valde 

att utnyttja denna möjlighet. Denne ansåg att företagets, på vilket denne var anställd, strategi 

inte i tillräckligt stor utsträckning förklarats.  

 

 



 

13 

1.7 Bearbetning 
 
 
Sammanställningen av informationen från företagens årsredovisningar skedde i två steg. I det 

första steget studerades texten i de mjuka
18

 delarna av årsredovisningarna från 2005 till 2008. 

I denna del lästes all information som rörde företagens varumärken samt den information som 

rörde rörelseförvärv. Därefter sammanställdes informationen, i ett för varje företag separat 

dokument, för att få en övergripande bild av den information företagen förmedlar till sina 

intressenter. I årsredovisningarnas hårda
19

 delar studerades först principerna för 

rörelseförvärv samt immateriella tillgångar som företagen utgått ifrån vid upprättandet av 

årsredovisningen, varpå detta sammanställdes och lades till i varje företags separata 

dokument. Därefter undersöktes de förvärvsnoter som företagen upprättat i 

årsredovisningarna. Siffrorna från dessa noter sammanställdes dels i tabeller med absoluta tal 

och dels i cirkeldiagram med relativa tal. De relativa cirkeldiagrammen presenteras i 

empirikapitlet medan de absoluta talen ej presenteras med hänsyn till företagens 

anonymisering. De beskrivningar av företagens ställningstaganden vid förvärvsredovisningen, 

som återfanns i förvärvsnoterna, sammanställdes även de och lades in i de separata dokument 

som användes för varje företag. Från transkriberingarna som gjordes extraherades den 

information som ansågs av störst relevans för studien till företagens separata dokument. När 

företagens separata dokument var fullständiga gjordes en förkortad sammanställning av 

insamlad data för varje företag, vilken presenteras i empirikapitlet. Det material som 

sammanställts användes för att göra en tolkning och försöka ge ett svar på studiens första 

forskningsfråga. Med anledning av den första forskningsfrågans natur användes den teoretiska 

referensramens innehåll till störst del för att förstå begrepp och regler, för att på så sätt göra 

en egen tolkning huruvida företagens nyckelpersoners uppfattningar om varumärken skiljde 

sig från årsredovisningarnas information eller ej. För att kunna ge ett svar på den andra 

forskningsfrågan användes den teoretiska referensramen som utgångspunkt när förklaringar 

till skillnaderna skulle undersökas. Eftersom information angående sådana skillnader inte 

kunde erhållas direkt från respondenterna var den teoretiska referensramen av stor vikt. 

                                                      
18

 Med årsredovisningarnas mjuka delar menas de i huvudsak textbaserade delarna, som exempelvis 
förvaltningsberättelsen, vilka ofta förekommer i årsredovisningarnas första delar 
19

 Med de hårda delarna avses de sifferbaserade delarna av årsredovisningarna, som exempelvis balans- och 
resultaträkning samt tillhörande noter. 
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Främst användes olika teorier samt tidigare forskning på ämnesområdet för att kunna 

analysera empirin och ge ett svar på den andra forskningsfrågan. 

 

 

1.8 Trovärdighet och generaliserbarhet 
 
 
Enligt Lundahl och Skärvad (1999) förekommer i praktiken ett generellt krav på objektivitet 

och saklighet vid vetenskapliga utredningar. De beskriver tre huvudståndpunkter gällande 

sambandet mellan kunskap och värderingar. Den första ståndpunkten är att fullständig 

objektivitet är möjlig och eftersträvansvärd. Den andra ståndpunkten är att fullständig 

objektivitet inte är möjligt att uppnå, men att saklighet är viktigt. I detta sammanhang menas 

med saklighet att forskaren bör redovisa sina perspektiv och antaganden öppet. Den tredje 

ståndpunkten är att medveten subjektivitet kan användas i samhällsvetenskapliga kontexter 

eftersom det inte går att skilja på vad som är subjektivt och vad som är objektivt. Enligt 

Lundahl och Skärvad är det antagande nummer två som är vanligast förekommande bland 

samhällsvetare. Enligt det synsättet uppnås ökad objektivitet och saklighet genom att öppet 

redovisa de perspektiv, antaganden och utgångspunkter som styrt studien. Samtidigt ska 

sambandet mellan perspektiv, metod och resultat redovisas. Objektivitet är dock ett 

komplicerat och omdiskuterat begrepp som kan användas för att beskriva ett antal olika 

betydelser enligt Lundahl och Skärvad (1999). För att öka trovärdigheten för denna studie har 

de utgångspunkter och antaganden som legat till grund för studien redovisats så öppet som 

möjligt. Detta har eftersträvats då det ger läsaren möjligheten att själv avgöra i vilken 

utsträckning denna studie är trovärdig. 

 

Vetenskapliga studier bör eftersträva generalisering av resultaten för att de ska kunna 

användas i vidare forskning. Lundahl och Skärvad (1999) menar att det är viktigt att göra 

skillnad mellan statistisk generalisering och analytisk generalisering. Statistisk generalisering 

kan enbart göras då ett tillräckligt stort urval görs för att statistiskt säkerställa resultaten av en 

studie. De resultat som fås från fallstudier och liknande kvalitativa studier kan inte statistiskt 

sett generaliseras till att gälla för en hel population. Dessa resultat kan trots det generaliseras 

för att skapa teorier, se mönster och tendenser samt att jämföra de empiriska resultaten mot 

tidigare teorier. Denna typ av generalisering kallas för analytisk generalisering (Lundahl och 

Skärvad, 1999). I denna studie har ingen statistisk generalisering kunnat komma i fråga. 
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Syftet med studien har varit att undersöka ett relativt outforskat ämnesområde och försöka 

hitta tendenser och eventuella förklaring till problemet i fråga. Därför är de generaliseringar 

som gjorts i denna studie av analytisk art. De slutsatser som dragits i denna studie har 

generaliserats till att omfatta hela populationen, svenska företag listade på Stockholmsbörsen. 

Slutsatserna och de generaliseringar som gjorts får anses vara gällande fram till den tidpunkt 

då de motbevisas eller utvecklas av andra forskare. 

 

 

1.9 Uppsatsens fortsatta disposition 
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2 Teoretisk referensram 
 
 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som studien bygger på. Referensramen 

ligger sedan till grund för analysen av insamlad empirisk data. 

 

 

För att kunna undersöka ett område som redovisning av rörelseförvärv, där förvärvade 

tillgångar ska redovisas, torde det vara av stort intresse att utreda vad som faktiskt räknas som 

en tillgång och hur den tillgången ska värderas. Eftersom detta tillgångsbegrepp under de 

senaste hundra åren i stor omfattning har ändrats ges inledningsvis i detta kapitel en översikt 

över tillgångsbegreppet fram till dagens regler. Med anledning av studiens art läggs fokus på 

det immateriella tillgångsbegreppet. Eftersom varumärken använts för att representera 

immateriella tillgångar vid intervjuerna har även teorier presenterats om vad ett varumärke är 

och hur just denna typ av immateriella tillgångar värderas. För att ha en möjlighet att besvara 

frågan om varför nyckelpersonernas uppfattningar eventuellt skiljer sig från 

årsredovisningarna, har teorier som kan tänkas förklara dessa skillnader presenterats. Dessa är 

främst teorier som valts ut eftersom de kan ge förklaringar till varför organisationer och 

individer och organisationer handlar som de gör. Även kommunikationsteori presenteras i den 

teoretiska referensramen eftersom kommunikation rimligen påverkar information som lämnas 

internt och externt. Den nedan presenterade teorin har tagits med eftersom den har antagits 

kunna påverka förvärvsredovisningen. Den teoretiska referensramen illustreras av figur 2. 

 

 

Figur 2, Teoretisk referensram 
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2.1 Tillgångsbegreppet 
 
 
Definitionen av en tillgång har förändrats över tid. Tillgångar var tidigare något som enbart 

var materiellt, alltså något som kunde tas på. I de fall köpeskillingen översteg värdet av de 

materiella tillgångarna hänfördes detta till en goodwillpost. Idag utgörs många företags 

tillgångar i stor utsträckning av sådana tillgångar som inte är materiella (Marton, 2008). IASB 

definierar, i regelverkets föreställningsram, en tillgång som en resurs över vilken företaget har 

det bestämmande inflytandet till följd av inträffade händelser som förväntas innebära 

ekonomiska fördelar för företaget (FAR SRS, 2009). Värdet på tillgången är de framtida 

ekonomiska fördelar som är förknippade med innehavet. Detta kan exempelvis innefatta 

inflytande av likvida medel eller möjligheten till att producera varor och tjänster.  

 

 

2.1.1 Historisk utveckling av identifiering av tillgångar 

 

 

Det första företaget som, år 1901, publicerade en konsoliderad
20

 redovisning var det 

amerikanska företaget United Steel. Efter denna händelse blev det allt vanligare att de 

amerikanska företagen presenterade en koncernredovisning för samtliga företag inom 

koncernen. Efter första världskriget växte sig de finansiella marknaderna starkare och 

redovisningen fick en mer betydande roll för företagens intressenter. Vid denna tidsperiod 

baserades företagens redovisningar på ett verkligt värde
21

-koncept (Fagerström, Johansson, 

Lundh, 2007). Kreugerkraschen
22

 1932 visade inte bara för den svenska redovisningen, som 

fram till dess varit i stort sett oreglerad (Jönsson, 1991), utan även för den amerikanska att det 

fanns ett behov av ytterligare normering och reglering (Fagerström et al, 2007).  

 

De två redovisningsperspektiv som varit aktuella sedan tiden efter Kreugerkraschen var 

moderföretagsperspektivet och enhetsperspektivet. Enhetsperspektivet har vunnit mest 

slagkraft och är idag det perspektiv som praktiseras både av IASB och av det amerikanska 

                                                      
20

Redovisning i Koncernföretag där dotterföretagens redovisning har slagits samman med moderbolagets 
redovisning och bildar en redovisning utåt. 
21

 Fair Value, det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas eller en skuld regleras mellan kunniga 
parter som är oberoende av varandra och har ett intresse av att transaktionen genomförs. 
22

 Världens då största koncern, det svenska företaget Kreuger & Toll, gick 1932 i konkurs som en följd av 
svindleri. 



 

18 

normgivningsorganet (FASB)
23

. Boken, The Enitity Theory of Consolidated Statements 

(Moonitz, 1951), var ett viktigt led i utvecklingen av enhetsperspektivet. I denna beskrevs hur 

de olika tillgångarna och skulderna skulle identifieras vid rörelseförvärv. Vad gällde 

immateriella tillgångar och goodwill, ansåg Moonitz, att när ett förvärv genomfördes var den 

del av köpeskillingen som översteg det justerade bokförda värdet av nettotillgångarna 

hänförligt till goodwill. Moonitz menade att det fanns tre faktorer som låg till grund för 

uppkomsten av övervärden vid ett förvärv. Antingen berodde övervärdena på det ej 

redovisade resultatet i det förvärvade företaget. Det kunde också bero på en felvärdering eller 

ej redovisade förändringar av de tillgångar och skulder som fanns i det förvärvade företaget. 

Den sista anledningen var att det övervärde som identifierades uppkommit just i samband med 

förvärvet eller fanns i det förvärvade företaget initialt utan att det redovisats. Vanligtvis var 

det inte en av dessa förklaringar som låg till grund för goodwill, utan en blandning av dem, 

menade Moonitz. De värden som uppkommit vid ett förvärv kunde, enligt Moonitz, härledas 

från givna upplysningar om övervärden i materiella tillgångar som det förvärvade företaget 

lämnat. Alternativt kunde de härledas från immateriella tillgångar, vilka tidigare inte 

särredovisades från goodwill (Marton et al, 2008), som antogs uppfylla fortlevnadsprincipen 

även efter förvärvet. Moonitz (1951) menade att dessa immateriella tillgångar kunde 

uppkomma som en följd av antingen oidentifierad goodwill i det förvärvade företaget eller 

genom att goodwill uppstår i samband med förvärvet. Denna goodwill kunde enbart 

identifieras när ett företag förvärvades och kunde alltså inte redovisas som internt upparbetad. 

På så vis redovisades heller inga upparbetade immateriella tillgångar utan de blev först 

aktuella vid ett förvärv och redovisades då som goodwill. 

 

I en doktorsavhandling från Göteborgs universitet undersökte Eriksson (1974) hur praxis såg 

ut för koncernredovisningen i Sverige mellan 1969 och 1973 och gav även förslag på hur 

koncernredovisningen borde upprättas. Under denna tid var företag listade på 

Stockholmsbörsen, enligt dåvarande aktiebolagslag, tvungna att upprätta en 

koncernbalansräkning och koncernresultaträkning. Koncernredovisningen var företagen dock 

inte tvungna att göra offentlig. Detta medförde att koncernredovisningens innehåll kom 

revisorerna och företagen själva till nytta, men inte övriga intressenter. Eriksson identifierade 

parivärdemetoden
24

 som den vanligaste metoden vid rörelseförvärv 1971 då den användes vid 

                                                      
23

 Financial Accounting Standars Board 
24

 Parivärdemetoden karaktäriseras av följande: Företagens tillgångar omvärderas ej vid ett förvärv eller 
samgående. En positiv elimineringsdifferens (skillnaden mellan aktiernas bokförda värde och moderföretagets 
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cirka 75 procent av förvärven. Parivärdemetoden var enkel att göra, men informationen som 

kom därav var sällan användbar för intressenterna. Detta berodde på att metoden inte var 

entydig och därmed kunde användas i taktiska syften. Samtidigt kunde ett eventuellt 

övervärde skrivas av direkt mot fritt eget kapital, vilket medförde att resultatet för framtida 

perioder förbättrades. Vid ca 20 procent av förvärven hade förvärvsmetoden
25

 använts och vid 

ett fåtal förvärv hade andra metoder
26

 använts. Inte vid ett enda av förvärven hade 

poolningsmetoden
27

 använts. Samtidigt var börsföretagen dåliga på att använda samma 

perspektiv inom sina egna koncernredovisningar. Exempelvis kunde ett företag använda ett 

enhetsperspektiv i koncernbalansräkningen, men ett moderbolagsperspektiv i 

koncernresultaträkningen. I ungefär hälften av koncernredovisningsrapporterna användes 

olika perspektiv inom ett och samma börsföretag.  Erikssons förslag var att förvärvsmetoden 

borde användas när det rör sig om ett förvärv både i ekonomisk och i juridisk mening, medan 

poolningsmetoden borde användas när den ekonomiska verkligheten består av ett samgående 

mellan två företag. Vidare ansåg Eriksson att företagen vid koncernredovisning alltid bör utgå 

från den av Moonitz konstruerade enhetsteorin (Eriksson, 1974). 

 

Delvis samma problem som Ericsson identifierade i början av 70-talet levde, enligt Nilsson 

(1998), vidare in på 80-talet. En av metoderna för att identifiera goodwill som användes av 

bland andra AGA, gick ut på att redan vid förvärvet skriva bort allt mot fritt eget kapital. 

AGA skrev i årsredovisningen för 1986 ned all tidigare goodwill och vid förvärven 1987 

eliminerades eller skrevs all goodwill bort direkt. Poolningsmetoden användes också av ett 

antal företag. Bland andra redovisade Pharmacia, i sin svenska årsredovisning, förvärvet av 

Leo hösten 1986 enligt poolningsmetoden. De hindrades dock från att göra det i sin 

amerikanska årsredovisning då denna metod inte tilläts av de amerikanska reglerna. 

                                                                                                                                                                      
andel av dotterföretagets aktiekapital respektive bundet eget kapital) avräknas mot fritt eget kapital. Metoden 
präglas av försiktighet. 
25

 Förvärvsmetoden innefattar följande steg 
a) identifiering av förvärvare 
b) beräkning av anskaffningsvärdet för rörelseförvärvet, och 
c) fördelning, vid förvärvstidpunkten, av anskaffningsvärdet för ett rörelseförvärv på förvärvade 

tillgångat och övertagna skulder samt eventualförpliktelser. 
Den kvarvarande del som inte kan fördelas till någon tillgång skall enligt förvärvsmetoden redovisas som 
goodwill. 
26

 Äldre metoder som benämndes bundet-kapital-metoden och lagmotivmetoden. 
27

 Poolningsmetoden tar sin utgång i att företag går samman i ekonomisk mening. De båda företagens 
balansräkningar slås samman och ingen omvärdering av tillgångarna sker heller. Som en följd av detta 
uppkommer heller inga mervärden eller goodwill. Ett antal rekvisit bör vara uppfyllda för att metoden ska vara 
lämplig. Inget av företagen ska kunna ses som köpare, det ska föreligga kontinuitet i båda företagens rörelser 
efter förvärvet, företagen ska vara av någorlunda samma storlek och endast en liten del av köpeskillingen får 
bestå av kontanter. 
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Förvärvsmetoden och parivärdemetoden användes också enligt Nilsson. I vissa fall 

modifierades dock dessa metoder för att passa företagens redovisning bättre. 1987 

publicerades, på uppdrag av Föreningen Auktoriserade Revisorer, en artikel i tidskriften 

Balans där det informerades om att föreningen inte skulle acceptera samma varierande 

redovisning i framtiden. Nilsson (1988) beskriver hur Huldén under 1988 kritiserade de 

kreativa redovisningsmetoder, vilka bland andra AGA använt när de skrev bort goodwill mot 

fritt eget kapital. Huldén menade att det snarare borde kallas laglöshet än kreativitet. 1989 

bildades Redovisningsrådet och två år senare publicerade de en rekommendation för hur 

koncernredovisning skulle upprättas. Enligt rekommendationen var förvärvsmetoden den enda 

metod som fick användas (Nilsson, 1998). Det fanns även i rekommendationen en 

beskrivning över hur immateriella tillgångar skulle avskiljas från goodwill. Enligt RR 1:00.41 

skulle företag ta med den immateriella tillgången i koncernbalansräkningen om det var 

sannolikt att den skulle innebära ekonomiska fördelar för företaget och det samtidigt gick att 

beräkna dess värde på ett tillförlitligt sätt (FAR SRS, 2007). 

 

 

2.1.2 Historisk utveckling av värdering av tillgångar 

 
 
Från den verkligt värde-redovisning som praktiserades före Kreugerkraschen övergick 

redovisning till att i stort sett bli helt baserad på anskaffningsvärde. Denna mer konservativa 

inställning till redovisning innebar att tillgångars värde bestämdes utifrån de faktiska 

transaktioner som låg till grund för innehavet av tillgången och alltså inte av någon senare 

värdering. Detta levde i USA vidare fram till 1990-talet, då ett antal amerikanska 

redovisningsstandarder
28

 återigen tillät verkligt värde-redovisning (Barth och Landsman, 

1995). I Sverige användes, så gott som uteslutande, anskaffningsbaserad redovisning ända 

fram till dess att IFRS-reglerna blev tvingande för svenska företag 2005. Vid värderingen av 

goodwill, utgick Moonitz (1951) enhetsperspektiv från en redovisning som var 

anskaffningsvärdebaserad. För att värdera identifierad goodwill ansåg Moonitz att, om det 

inte förelåg några resultatmässiga förklaringar, transaktionen i sig utgjorde ett giltigt bevis för 

att värdet på det förvärvade kapitalet faktiskt är värt vad som de facto betalats. Vidare menade 

Moonitz att goodwill skulle skrivas av under sin antagna ekonomiska livslängd. Var denna 

livslängd oändlig skulle dock ingen omvärdering av goodwill ske i redovisningen. Ingen 

                                                      
28

 Standarder som bland andra SFAS 87, 105, 107. 
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tydlig praxis för hur värderingen av immateriella tillgångar skulle gå till fanns i Sverige under 

70- och 80- talet (Nilsson, 1998). Praxis var istället en blandning av reglerna som fanns i 

USA, Tyskland och till viss del Storbritannien. Detta visade sig genom att vissa svenska 

företag skrev av goodwill på fyrtio år
29

, medan andra skrev av goodwill på max 10 år
30

, som 

bokföringslagen från 1976 förordade. 1991, två år efter att Redovisningsrådet bildats, 

publicerades rådets rekommendation om koncernredovisning. Enligt denna skulle 

redovisningen ske utifrån ett moderföretagsperspektiv (Eriksson, 1991) och goodwill tas upp 

som en tillgång och avskrivningstiden borde inte överskrida tio år men fick inte överskrida 

tjugo år. Detta gjorde att metoden att skriva bort all goodwill vid förvärv inte längre var 

tillåten och att nedskrivning endast fick göras om det var erforderligt. Rundfelt, som 1988 

menade att goodwillredovisningen var det dominerande redovisningsproblemet, ansåg redan 

1993 att ämnet inte längre behövde behandlas. Detta, menade Nilsson (1998), tydde på att 

nästan samtliga företag nu följde de nya reglerna. Enligt den nya rekommendationen RR1:00 

Koncernredovisning och punkten 46 skulle värderingen ske till verkligt värde vilket för 

immateriella tillgångar beskrevs, i RR 1:00.50, som i sin tur hänvisade till RR 15 

Immateriella tillgångar (FAR SRS, 2007). Där framgick att det verkliga värdet skulle 

fastställas med hänvisning till priset på en aktiv marknad. Om något sådant värde inte 

existerade skulle den immateriella tillgången istället värderas till vad två kunniga parter, 

oberoende av varandra, med intresse av att transaktionen genomförs, skulle kunna överlåta 

tillgången till. Fanns ingen aktiv marknad fick den immateriella tillgången heller inte upptas 

till ett högre belopp än vad som innebar att negativ goodwill inte uppkommer eller ökar. De 

identifierade tillgångarna skulle enligt RR 15 avskrivas på högst 20 år (FAR SRS, 2007). Det 

fanns dock regler i Årsredovisningslagens 4 kapitel 4 § som sade att immateriella tillgångar 

skulle skrivas av på max fem år om ingen längre tid med säkerhet kunde fastställas. 

Redovisningsrådets rekommendation fortsatte att gälla fram till det att IFRS-reglerna blev 

gällande för svenska företag. 

 

 

                                                      
29

 Elextrolux skrev, i sin redovisning för 1986, av goodwill på fyrtio år. 
30

 1997 hade denna regel ersatts med regler i Årsredovisningslagen som fastslog den ekonomiska livslängden 
på goodwill till max fem år. 
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2.1.3 Gällande regler 

 
 
Som ovan beskrivits utgår IASB ifrån enhetsperspektivet när de utformar sina standarder och 

IFRS 3 är den redovisningsstandard som anger hur redovisningen av rörelseförvärv ska göras. 

Den första juni 2009 trädde en reviderad version av IFRS 3 i kraft. Dessa nya regler 

presenteras närmare längre ned i detta kapitel. Enligt den äldre versionen av standarden, som 

trädde i kraft 2005, måste förvärvaren redovisa fördelningen av köpeskillingen mellan de 

identifierbara nettotillgångar som finns i det förvärvade företaget (IFRS 3.16c, 2004). 

Uppdelningen skulle ske genom förvärvsmetoden (IFRS 3.14, 2004). Vid identifiering av 

förvärvare skulle det företag som får bestämmande inflytande
31

 över det förvärvade företaget 

anses vara förvärvare (IFRS 3.17, 2004). Anskaffningsvärdet definieras i IFRS 3 som det 

samlade verkliga värdet, på transaktionsdagen, för de erlagda tillgångarna och de uppkomna 

eller övertagna skulderna (IFRS 3.24a, 2004). Tillgångar som uppfyller definitionen i IAS 38 

för att vara immateriella tillgångar ska även de identifieras som tillgångar om deras värde gick 

att beräkna på ett tillförlitligt sätt (IFRS 3.45, 2004). Vid förvärv där varumärken erhålls ska 

den immateriella tillgången tas upp till dess verkliga värde den har vid förvärvet (IFRS 3.36, 

2004). Det verkliga värdet kan utgöras dels av det pris till vilket kunniga parter skulle överlåta 

tillgången, men också som det förväntade kassaflödet den specifika tillgången kommer att 

kunna generera vid sitt nyttjande (IAS 38.8, 2004). Förvärvaren ska sedan fördela 

köpeskillingen till anskaffningsvärdena för respektive tillgång och det värde som därefter 

återstår ska anses vara goodwill (IFRS 3.50, 2004). Denna goodwill ses som en immateriell 

tillgång men behandlas inte enligt reglerna i IAS 38 utan enligt specialregler i IFRS 3 (IAS 

38.3f, 2004). Dessa regler säger att goodwill, vilket ses som en betalning för framtida 

fördelar, inte ska skrivas av utan nedskrivningsbehovet ska istället prövas årligen (IFRS 3.55, 

2004). Detta skiljer sig inte så mycket ifrån övriga immateriella tillgångar, som enligt IAS 38 

inte ska skrivas av om det inte går att bestämma dess ekonomiska livslängd (IAS 38.107, 

2004). Den immateriella tillgången ska istället, som för goodwill, årligen prövas för 

nedskrivningsbehov (IAS 38.10, 2004). Kan tiden fastställas ska tillgången istället 

systematiskt skrivas av under nyttjandeperioden (IAS 38.97, 2004). För immateriella 

tillgångar, vars förbrukning av ekonomiska fördelar för företaget inte kan fastställas, ska 

                                                      
31

 En grupp enskilda individer ska anses ha bestämmande inflytande över ett företag när personerna i gruppen 
genom ett avtalsbaserat förhållande har en gemensam rätt att utforma de finansiella och operativa 
strategierna för den ekonomiska verksamheten i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. 
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avskrivningen istället ske linjärt (IAS 38.97, 2004). Vid rörelseförvärv måste förvärvaren, 

enligt IFRS 3.67 (2004), bland annat lämna upplysningar om hur anskaffningsvärdet har 

fördelats på det förvärvade företagets nettotillgångar. Vidare ska en motivering lämnas för det 

belopp som vid förvärvstidpunkten redovisats för respektive tillgångsslag. Om det uppkommit 

en goodwillpost ska en motivering lämnas för vilka faktorer som resulterat i goodwillens 

uppkomst. 

 

Den reviderade versionen av IFRS 3, som trädde i kraft i juni 2009, medförde en hel del 

förändringar. Huvudregeln gällande identifiering av de immateriella tillgångarna är desamma 

som i den äldre versionen av IFRS 3. Däremot har en paragraf, IFRS 3.45, tagits bort i den 

nya versionen. Företag har inte längre möjligheten, att på samma sätt som tidigare, låta bli att 

särredovisa en identifierbar immateriell tillgång från goodwill. De nya reglerna tvingar 

företagen att ta upp en immateriell tillgång vid ett förvärv så länge den uppfyller kraven för 

identifierbarhet (IFRS 3.10, 2008). Huvudregeln för värderingen av tillgångarna är att de ska 

värderas till verkligt värde vid tidpunkten för förvärvet (IFRS 3.18, 2008) En betydande 

förändring har dock gjorts avseende värderingen av det icke-kontrollerande intresset
32

, 

tidigare kallad minoritetsintresset. Förändringen av synen på det icke-kontrollerande intresset 

har skett både i IFRS 3 och i IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter. 

Det icke-kontrollerande intresset ansågs tidigare ha del i de förvärvade nettotillgångarna, men 

inte i goodwill. Denna metod kallas för förvärvad goodwillmetod. De reviderade 

standarderna, däremot, baseras på en full goodwillmetod där det icke-kontrollerande intresset 

har del i både de förvärvade nettotillgångarna och i förvärvad goodwill. Detta kan ses som ett 

steg i riktning mot en fullständig tillämpning av enhetsperspektivet, från IASB:s sida, på 

området (Eriksson, 2005). Skillnaden mellan de båda metoderna visas i följande exempel: 

 

Moder AB förvärvar 80 procent av Dotter AB för 320. 

Verkligt värde av Dotter AB (= Dotter AB:s nettotillgångar): 390 

Verkligt värde av Dotter AB:s identifierbara tillgångar: 420 

Verkligt värde av Dotter AB:s identifierbara skulder: 120 

 

Med gamla IFRS 3 blir minoritetsintresset redovisat i eget kapital och goodwill enbart en 

restpost, i enlighet med figur 3. 

                                                      
32

 Non-controlling interest 
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 Debet Kredit  

Identifierbara tillgångar 420    

Goodwill 80   Restpost 

Identifierbara skulder   120  

Kassa   320  

EK Minoritetsintresse   60 0,2*(420-120) 

 500 500  

Figur 3, Goodwill, Källa: Eriksson (2005), Egen bearbetning 

 

Med den nya reviderade standarden ska goodwill redovisas som skillnaden mellan, å ena 

sidan verkligt värde på Dotter AB och å andra sidan differensen mellan verkligt värde på 

tillgångarna och skulderna. Det icke-kontrollerande intresset redovisas sedan i eget kapital 

som del i nettotillgångarnas verkliga värde adderat med det icke-kontrollerande intressets del i 

goodwill.  

 

 Debet Kredit  

Identifierbara tillgångar 420    

Goodwill 90   390-(420-120) 

Identifierbara skulder   120  

Kassa   320  

EK Minoritetsintresse   70 

0,2*(420-120)+((390-(420-

120))-(320-240) 

 510 510  

Figur 4, Full goodwill, Källa: Eriksson (2005), Egen bearbetning 

 

Då 2005 var det första året svenska företag tvingades följa IFRS-reglerna skulle de också följa 

reglerna i IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas. Denna standard beskriver hur ett företag ska 

redovisa övergången till de nya reglerna. Till denna standard hör en bilaga där de speciella 

reglerna rörande rörelseförvärv beskrivs. Enligt bilagan kan ett företag som för första gången 

redovisar enligt IFRS-reglerna välja att inte tillämpa IFRS 3 Rörelseförvärv retroaktivt. Detta 

innebär att förvärv som gjordes bland svenska företag före 2005 antingen kan redovisas enligt 

reglerna i IFRS 3 eller annars enligt de svenska regler som gällde före 2005. Om ett förvärv, 

som skett före 2005, redovisas enligt IFRS-reglerna så måste samtliga efterföljande förvärv, 

även om de skedde före 2005, redovisas enligt IFRS-reglerna. 
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2.1.4 Tidigare forskning 

 
 
Mantos Associates gjorde 2004 en utredning, på uppdrag av EU, där de undersökte hur de nya 

amerikanska redovisningsstandarderna
33

 hade påverkat förvärvsredovisningen. Denna 

utredning gjordes i syfte att kartlägga de möjliga implikationer införandet av IFRS 3 kunde 

medföra för EU länderna. I utredningen undersöktes bland annat i vilken utsträckning 

amerikanska företag som gjort rörelseförvärv lämnat upplysningar om identifiering och 

avskiljandet av immateriella tillgångar från goodwill. Vidare undersökte Mantos Associates 

hur många som gick ytterligare ett steg och redogjorde för uppdelningen av posten övriga 

immateriella tillgångar. Som ett sista steg utreddes hur enhetlig och jämförbar denna 

uppdelning egentligen var. Utredningen baserades på 102 rörelseförvärv som skett mellan 

december 2001 fram till april 2003. I utredningen fastslogs att ungefär 77 procent av de 

företag som gjort förvärv identifierat andra immateriella tillgångar än goodwill i sina 

balansräkningar. Av de företag som redovisat immateriella tillgångar hade ungefär 63 procent 

av dessa specificerat innehållet i denna post. 45 procent av de företag som redovisat 

immateriella tillgångar hade även uppgivit mer specifik information i en förvärvsnot. 

Undersökningen visade även att 22 stycken olika termer för de olika immateriella tillgångarna 

hade använts. Den mest anmärkningsvärda slutsatsen från undersökningen, ansåg Mantos 

Associates, var i vilken utsträckning termer och definitioner för de immateriella tillgångarna 

varierade mellan företagen. Exempelvis har termerna rättigheter och licenser klumpats ihop 

till en term av vissa företag, men inte av andra. Ibland ingick patent i dessa termer och ibland 

inte. Slutsatsen av detta blev att det är svårt för företagens intressenter att själva få en bra 

uppfattning om de immateriella tillgångarna i ett företag. 

 

Som tidigare nämnts har Gauffin och Nilsson, sedan införandet av IFRS år 2005, gjort årliga 

undersökningar för att ta reda på hur de svenska börsföretagen tillämpar IFRS 3. De anser 

bland annat att vikten av hur goodwill skrivs av kommer att minska när större belopp tillskrivs 

de identifierbara immateriella tillgångarna vid förvärv (Gauffin och Nilsson, 2006). Av de 

259 företagen på Stockholmsbörsen gjorde 110 av dem rörelseförvärv under 2008. Av dessa 

företag undersöktes 107 stycken för att bedöma utvecklingen med utgångspunkt i de tidigare 

årens gjorda undersökningar. Utöver detta undersöktes om, och i så fall hur, goodwillpostens 

storlek förklarades i årsredovisningarna. Slutligen har Gauffin och Nilsson undersökt hur 
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företagen lämnat upplysningar kring hur företagen skriver av de immateriella tillgångarna 

som särredovisats. Undersökningen av Gauffin och Nilsson (2009) visade att fördelningen av 

anskaffningsvärdena på netto materiella tillgångar, immateriella tillgångar och goodwill såg ut 

enligt nedanstående bild. Netto materiella tillgångar
34

 utgjorde 25 procent, immateriella 

tillgångar
35

 20 procent och resterande 55 procent utgjordes av goodwill. 

 

Figur 5, Fördelning av köpeskilling på Stockholmsbörsen, Källa: Gauffin och Nilsson (2009), Egen bearbetning 

 

Utvecklingen över tiden visar att goodwillposten har ökat sedan år 2005 samt att de 

immateriella tillgångarnas andel av köpeskillingen har minskat. Gauffin och Nilsson 

undersökte även utvecklingen för de företag som gjort förvärv alla åren sedan införandet av 

IFRS, vilket var 35 stycken företag. Denna graf visar istället en minskning av goodwillposten 

och en marginell ökning av de identifierade immateriella tillgångarnas andel av 

köpeskillingen. Även relationen mellan å ena sidan goodwill och å andra sidan totalt värde på 

identifierade immateriella tillgångar och goodwill undersöktes. Denna undersökning visade 

att var femte förvärvare 2008 redovisade goodwill men inte några identifierade immateriella 

tillgångar. Detta förklaras delvis med att de större bolagen tenderar att göra begränsade 

insatser för identifiering av immateriella tillgångar gällande mindre förvärv. Dessutom fann 

Gauffin och Nilsson att 7 procent av företagen hade netton av förvärvade tillgångar 

(materiella, finansiella och immateriella) och övertagna skulder som precis motsvarade 

köpeskillingen vilket gjorde att det inte redovisades någon goodwill överhuvudtaget. Både 

andelen som redovisade goodwill men inga identifierade immateriella tillgångar och andelen 
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som inte redovisade någon goodwill alls, har ökat från föregående år. De vanligast 

förekommande identifierade och värderade immateriella tillgångarna i Gauffin och Nilssons 

undersökning var kundavtal/relationer, system/teknologi samt varumärken. Det saknades 

dock i mer än en tredjedel av företagen med identifierade immateriella tillgångar information 

om dessa tillgångar i förvärvsnoten. Av de 50 företag med någon specifikation alls, angående 

de immateriella tillgångarna, angav endast tio företag övergripande vad de immateriella 

tillgångarna bestod av. För 2008 fann Gauffin och Nilsson mer än 30 olika begrepp för 

immateriella tillgångar, vilket de anser försvårar jämförelser mellan företagen. I de företag 

som specificerat fördelningen mellan olika immateriella tillgångar har andelen företag som 

anger kundrelationer/avtal sjunkit till ca 40 procent från att tidigare ha utgjort mellan 50 och 

70 procent. De företag som anger varumärke separat eller som en del av ett större begrepp 

minskat från cirka 45 procent till 40 procent mellan 2005 och 2008. En kompletterande del av 

undersökningen visade att goodwill och övriga immateriella tillgångar blir allt viktigare i 

börsbolagen. Gauffin och Nilsson anser att årets undersökning i relation till de tidigare årens 

gjorda undersökningar visar att den förbättring de hoppades på inte skett. Det fanns 2008, 

enligt Gauffin och Nisson, lika många företag som inte gjorde ett godtagbart arbete med 

IFRS 3-reglerna som företag som gjorde ett mycket bra arbete. 

 

Carrara (2007) undersökte hur förvärvsredovisningen såg ut hos åtta telekomföretag i Europa. 

Han undersökte hur väl övergången till IFRS 3 hade lyckats göra förvärvsredovisningen mer 

transparent och detaljerad. Han undersökte även hur väl övergången till IAS 36 hade lyckats 

med att göra nedskrivningsprövningen av goodwill mer transparent och förståelig. Studien 

sträckte sig över räkenskapsåren 2005 och 2006. Den första slutsatsen Carrara drog var att 

företagen vid förvärv redovisar för lite identifierbara immateriella tillgångar och för stora 

goodwillposter. Utöver detta lämnas mycket bristfälliga upplysningar om vad de identifierade 

immateriella tillgångarna och goodwillposten består av. Detta gör det, enligt Carrara, svårt för 

analytiker och andra externa intressenter att få en rättvisande och förståelig bild av förvärven. 

Jämförbarheten mellan olika företag blir därför mycket liten. Carrara ger två anledningar till 

varför förvärvsredovisningarna är så pass undermåliga. Den första är att immateriella 

tillgångar är svårvärderade och att IFRS 3 ger mycket lite vägledning på detta område. 

Carrara menar dock att detta kan vara särskilt svårt för de telekomföretag han undersökt 

eftersom förvärven på telekommarknaden är relativt få och det därför är mycket svårt att ta 

reda på ett marknadspris för en individuell immateriell tillgång. Den andra anledningen 

Carrara lägger fram är att IFRS-regelverket är så pass nytt att ingen praxis ännu etablerats, 
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samt att mycket liten vägledning finns att tillgå från IASB:s sida. Den tredje anledningen 

Carrara ger är att företagsledningarna redovisar företagens förvärv på ett sätt som ger 

företagen ett så jämnt resultat som möjligt över tiden. Detta möjliggörs av de små posterna för 

identifierbara immateriella tillgångar gör att företagen enbart skriver av mycket små belopp 

av de totala förvärvade immateriella tillgångarna. De stora goodwillposterna kan 

företagsledningarna, enligt Carrara, sedan skriva ner när de vill sänka resultatet för ett enskilt 

räkenskapsår. Carrara menar alltså att företagsledningar medvetet har stora goodwillposter för 

att kunna skriva ned när de behagar, istället för att som enligt reglerna i IFRS 3 göra riktiga 

årliga nedskrivningsprövningar. Carrara menar att företagsledningar främst tittar på hur en 

eventuell nedskrivning påverkar resultatet, snarare än att de försöker ta fram goodwillpostens 

verkliga värde. Dock, tillägger Carrara, har företagen under 2006 blivit bättre på att lämna 

upplysningar om de årliga nedskrivningsprövningarna av goodwill än under 2005. 

 

 

 

2.2 Varumärkesteori 
 

 

Ett varumärke är enligt Kotler, Wong, Saunders och Armstrong (2005) ett namn, en term, ett 

tecken en symbol eller en kombination av dessa som används för att identifiera och särskilja 

en produkt eller en tjänst. Varumärken är inget nytt fenomen, men har under de sista 100 åren 

utvecklats markant. Idag har över 160 länder lagar som reglerar rätten till varumärken. Genom 

att inregistrera sitt varumärke kan företag eller privatpersoner hävda sin ensamrätt till 

varumärkets namn och eller logga. Ett varumärke utmärker ofta specifika finesser eller 

utmärkande egenskaper hos en produkt eller tjänst och Kotler et al delar in dessa egenskaper i 

fyra olika grupper. För att beskriva ett varumärkes olika egenskaper använder Kotler et al 

Mercedes produkter som exempel. Dessa kännetecknas av en hög prestige, en lång livslängd, 

ett högt andrahandsvärde och att de är dyra. Den andra egenskapen beskriver Kotler et al som 

fördelar. Dessa fördelar mynnar ofta ut ifrån de kännetecken som identifierats. Till exempel 

medför en lång livslängd på bilen att en ny inte behöver införskaffas lika ofta. Att bilen är dyr 

kan ge en känsla av att betydelse och uppskattning. Att varje varumärke kopplas samman med 

olika värderingar är den tredje egenskapen. Varumärket berättar ofta någonting om köparens 

värderingar. Företag använder därför strategier för att matcha de värderingar som finns hos 

den målgrupp de riktat in sig mot. Den sista egenskapen Kotler et al beskriver är personlighet. 

Vilken typ av person skulle varumärket vara om det var en person? Han återgår här till 
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exemplet med Mercedes och menar att om Mercedes var en person skulle de sannolikt vara en 

rik, medelålders företagsledare. Varumärket kommer, enligt Kotler et al då också att tilldra sig 

sådana personer som önskar sig vara eller faktiskt är den typen av person. 

 

Varumärkeskapital
36

 är ett begrepp som i varumärkessammanhang utvecklats för att sätta ett 

materiellt värde på varumärken. Detta begrepp är vida debatterat i litteraturen både av 

forskare inom marknadsföring och av forskare inom redovisningen. Debatten har belyst 

vikten av ett långsiktigt fokus på varumärkeshanteringen och trots att många försök till 

standardisering har skett finns det fortfarande stora skillnader i terminologin mellan de olika 

vetenskapsgrenarna (Wood, 2000). Detta har enligt Wood lett till kommunikationssvårigheter 

mellan de olika grenarna. Wood skriver vidare att Feldwick (1996) gjort ett försök till att 

minska dessa skillnader. Han presenterar tre olika klassificeringar av varumärkeskapital. 

Dessa är: (1) det totala värdet av ett varumärke som en identifierbar tillgång vid ett förvärv 

eller om det identifieras i ett företag på annat sätt, (2) ett mått på konsumenters hängivelse till 

varumärket och (3) en beskrivning av de åsikter som finns och de associationer som 

konsumenterna gör med varumärket. Feldwick (1996) menar att den första klassen kan 

beskrivas som varumärkesvärdering, och är den definition redovisningspersoner oftast 

använder. Den andra kan kallas varumärkeslojalitet och den sista varumärkesbeskrivning 

vilket enligt Feldwick (1996) är vad marknadsföringspersoner oftast syftar på med 

varumärkeskapital. Varumärkesbeskrivningen, som produkt, pris och plats, skräddarsys ofta 

för att passa in på just den marknad företaget avser att nå ut till. Hur väl 

varumärkesbeskrivningen lyckas visas av varumärkeslojaliteten. Vad varumärkeslojaliteten 

senare genererar i termer av framtida kassaflöden är varumärkesvärderingen och hela denna 

kedja, menar Feldwick, är ett sätt för att få fram varumärkeskapitalet. 

 

 

2.3 Handlingsteori 
 
 
Att förklara organisationers och individers beteende är ett svårt och komplext arbete. Därför 

används ofta förenklade teorier och modeller. Denna studie adresserar en potentiell konflikt 

mellan företagens nyckelpersoners uppfattningar och den redovisning företagen producerar, 

varför teorier som kan tänkas förklara ett sådant beteende presenteras. 
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2.3.1 Institutionell teori 

 
 
Nationalekonomisk teori, som ibland även benämns valhandlingsteori, är teori som syftar till 

att förklara hur individer och organisationer kommer att agera i situationer under vissa givna 

begränsningar. Antagandet om att exempelvis tillgångar är begränsade har stor betydelse för 

teorin då valsituationer skulle bli ointressanta i en värld där alla enskilda aktörer alltid hade 

tillgång till jordens alla resurser. Vidare bygger teorin på att marknader fungerar effektivt, att 

individer och organisationer har tillgång till all information samt att de alltid kommer att 

agera rationellt. Detta innebär att individer kommer att göra de val som innebär maximal nytta 

för dem och att organisationer handlar för att maximera sin vinst. För att undersöka tillväxt 

och prisbildning inom likartade samhällen och grupper av samhällen har den 

nationalekonomiska teorin visat sig fungera tillfredsställande, men vid jämförelse mellan 

olika kulturer har den visat sig mindre användbar. Bevisligen stämmer antagandet om den 

rationella människan inte riktigt överens med verkligheten. Tid, resurser och tillgång till 

information är begränsad och sannolikt är det omöjligt att alltid korrekt förutspå 

konsekvenserna av ett handlande. Detta faktum innebär rimligtvis att individer och 

organisationer inte har möjlighet att handla rationellt hela tiden. Enligt utgångspunkten om 

rationellt handlande är individen och organisationen isolerad från omvärlden, men i själva 

verket påverkas de av faktorer i sin omgivning. Det finns alltså andra faktorer, utöver nytto- 

och vinstmaximeringen, som påverkar individers och organisationers handlande och det är om 

detta som institutionell teori handlar om (Hedlund, 2007). 

 

För att kunna diskutera institutionell teori behövs en definition för ordet institution. North 

(1993, s.16) definierade en institution som ‖… spelreglerna i ett samhälle… de restriktioner 

som människor sätter upp för att ange formerna för mänsklig samverkan‖. Institutionerna 

byggs upp av flera system, men merparten av teoretiker på ämnet har identifierat de tre 

viktigaste. De menar att institutioner till störst del består av regulativa system, normativa 

system och kulturell-kognitiva system. Dessa tre grundpelare fungerar gemensamt och bildar 

en gemensam grund för den sociala samverkan. Scott (2001) beskriver den regulativa 

grundpelaren bygger på att regler, lagar, övervakning och sanktioner av olika slag påverkar 

beteende. Dessa processer kan vara både formella och informella. De formella är exempelvis 

lagar och de domstolar som upprätthåller lagarna. De informella kan vara mer traditionella 

sanktioner som exempelvis tabubeläggande eller undvikande. Gemensamt för processerna 
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inom den regulativa grundpelaren är att de på ett eller annat sätt är tvingande. Den regulativa 

grundpelaren är den som ekonomer vanligtvis anser vara den grundpelare som institutioner till 

störst del vilar på. Den normativa grundpelaren anses av andra forskare vara den som 

institutioner vilar på till störst del. Normativa system inkluderar värderingar och normer. 

Värderingar är uppfattningar om vad som är önskvärt eller vad målet är. Normer, i sin tur, 

specificerar hur något skall göras för att målen skall uppnås. Normativa system definierar 

alltså mål och lämpliga medel för att uppnå målen. Vilka värderingar och normer som gäller 

är inte lika för alla medlemmar av en grupp eller organisation. Avgörande för vilka 

värderingar och normer som gäller beror bland annat på en individs position i gruppen eller 

organisationen. Den kulturell-kognitiva grundpelaren utgår ifrån att det finns regler som är 

självklara, outtalade och som inte ifrågasätts. Med denna utgångspunkt måste hänsyn tas till 

individers subjektiva bedömningar om det ska vara möjligt att få förståelse för individens 

handlingar eftersom individen subjektivt tolkar sin omgivning och handlar utifrån denna 

tolkning. För varje individ är de val och tolkningar som görs tämligen naturliga. Ordet 

kulturell i grundpelarens benämning kommer utav att dessa val och tolkningar, som för 

individen känns naturliga och självklara, istället är ett resultat av det kulturella ramverk inom 

vilken individen befinner sig. 

 

Begreppet isomorfism beskrivs i en artikel av DiMaggio och Powell (1983). Begreppet 

presenteras som den process som leder till att företag med liknande förutsättningar och 

omvärld tenderar att bli lika och handla likartat. Detta anser Powell och DiMaggio inte ske på 

kort sikt, utan snarare på längre sikt då ett företag etablerat sig på marknaden. Generellt 

beskrivs isomorfism som en process som av olika orsaker pressar en enhet i en population att 

bli lik andra enheter, med liknande förutsättningar, i populationen. DiMaggio och Powell 

ansåg att begreppet isomorfism kunde placeras i ett institutionellt perspektiv för att skapa 

större kunskap om och förståelse för företags beteende och handlingar. I artikeln beskriver 

DiMaggio och Powell tre typer av isomorfism som alla baseras på att individer och 

organisationer eftersträvar legitimitet. Isomorfism bygger alltså, enligt DiMaggio och Powell, 

på att individers och organisationers handlande styrs av att de i så stor utsträckning som 

möjligt vill bli accepterade av omvärlden. Påtvingande isomorfism beskriver det tryck som 

sätts på ett företag från bland annat staten, andra organisationer samt de kulturella 

förväntningar som samhället i övrigt har på företaget. Den påtvingande isomorfismen består 

inte bara av tvingande element enligt DiMaggio och Powell, utan kan även uppfattas som 

övertalning eller inbjudningar. Den andra typen av isomorfism som kan förklara företagens 
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beteende är den härmande isomorfismen. Detta begrepp kan innebära att det finns en 

osäkerhet hos ett företag, som leder till att det försöker ta efter andra organisationer. Ett 

företag med oklara mål och visioner eller ett företag som verkar i ett samhälle där 

förväntningar och krav är svårtydda, har lättare att ta efter andra organisationer anser 

DiMaggio och Powell. Normativ isomorfism är den påverkan som sker från 

professionaliseringen. DiMaggio och Powell beskriver professionaliseringen som en 

yrkesgrupps och dess medlemmars strävan att definiera professionens villkor och metoder 

samt att skapa legitimitet för professionens självständighet. Eftersom professionerna, liksom 

organisationerna, har tryck på sig från omvärlden så blir även de utsatta för påtvingande och 

härmande tryck från omgivningen. DiMaggio och Powell anser att den institutionella 

isomorfismen förekommer i alla typer av organisationer och oavsett om den leder till välgång 

eller motgång för organisationerna. I de fall isomorfismen leder till välgång, argumenterar 

DiMaggio och Powell, belönas företagen genom att likheten med andra företag gör det lättare 

för omgivningen att acceptera dem. 

 

 

2.3.2 Resultatutjämning 

 
 
Hepworth (1953) beskrev i en artikel hur resultatutjämning

37
, i takt med att 

resultaträkningarna fick allt större fokus under den första halvan av 1900-talet, hade blivit allt 

vanligare. Detta skapade ett behov av samstämmighet, över tid och mellan företag, i 

beräkningarna av resultaten för att höja trovärdigheten hos intressenterna. Trots att det fanns 

generella regler
38

 för hur redovisningen skulle utformas kunde Hepworth påvisa att 

möjligheterna till att, inom reglerna, utjämna resultatet över tid fanns. I den senare 

forskningen har resultatutjämningen delats in i två olika tillvägagångssätt (Bitner och Doland, 

1996). Dels så kan resultaten utjämnas på verklig väg genom att investeringar och andra 

ekonomiska händelser senare- eller tidigareläggs så att de ska infalla vid önskad tidpunkt. 

Detta sätt att utjämna resultaten gör det, enligt Bitner och Doland (1996), mycket svårt för 

intressenterna att upptäcka och göra sig medvetna om resultatutjämningen. Det andra sättet 

som beskrivs är att resultatet utjämnas på ett artificiellt sätt. Med detta menas till exempel att 

redovisningsprinciperna, prognoser för framtiden eller avskrivningsmetoderna manipuleras 

för att förändra resultatet och därmed få en önskad effekt. Detta är dock, för intressenterna, 
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betydligt mycket enklare att upptäcka eftersom förändringar som dessa kräver att 

upplysningar om förändringarna lämnas i årsredovisningen. 

 

Ovan nämnda resultatjusteringar kan exempelvis bero på någon av nedan följande 

problematiseringar. Höga krav på upplysningar i årsredovisningen som finns de 

angloamerikanska
39

 länderna minskar möjligheterna till resultatutjämningar. Är kraven 

däremot låga, vilket är mer vanligt förekommande i de europeiska länderna, möjliggörs 

resultatutjämningarna i högre grad (Fagerström, 2002). En annan faktor som spelar roll vad 

gäller omfattningen av upplysningar är hur dotterföretag klassificeras och konsolideras. 

Klassas innehavet i dotterföretag på ett sätt som inte kräver lika omfattande upplysningar är 

möjligheterna till utjämning därmed större (Fagerström, 2002). Jaggi och Leung (2003) 

beskrev i en studie hur japanska företag använde redovisning för resultatutjämning. Vid 

tidpunkten för studien kunde japanska företag välja hur investeringar skulle värderas, 

antingen via verkligt värde där förändringarna redovisades i resultaträkningen eller ett 

anskaffningsvärdesalternativ där ingen årlig prövning gjordes. I studien fann Jaggi och Leung 

(2003) något de kom att kalla kakburkshypotesen
40

 nämligen att verkligt värde-värdering över 

resultaträkningen föredrogs, gällande orealiserade värdeminskningar på investeringar, av de 

japanska företagen. Dessa investeringar kunde sedan användas för att justera resultatet på så 

vis att det inte översteg tidigare års resultat nämnvärt eller annars anpassa resultatet efter 

rådande förväntningar. När det gällde orealiserade värdeökningar föredrogs dock 

anskaffningsalternativet eftersom företagen då, enligt Jaggi och Leung (2003, s. 143 fritt 

översatt), ‖därmed hade de orealiserade värdeökningarna kvar i kakburken, det vill säga 

balansräkningen, för att kunna använda när de behövdes‖
41

. Därav namnet 

kakburkshypotesen. 

 

Eftersom värderingen och även identifieringen av goodwill ofta berör relativt stora belopp hos 

företagen blir det också avgörande hur dessa poster hanteras. Huruvida goodwill skrivs av 

eller inte har en påverkan inte bara på företagens lönsamhet
42

 utan även på dess soliditet
43

. 

Exemplet i figur 6 är hämtat från Fagerström (2007) och ska illustrera skillnaden i lönsamhet 

                                                      
39

 Storbritannien, USA (Engelskspråkiga) 
40

 Cookie jar hypothesis 
41

 Thus, holding gains remained in the cookie jar, i.e. balance sheet until they were needed. 
42

 Lönsamhet beskriver hur väl ett företag förvaltar sitt kapital och kan beskrivas på många olika sätt. I detta 
exempel definieras det som resultatet dividerat med det egna kapitalet.  
43

 Mått på hur stor del av företagets tillgångar som finansieras med eget kapital. Soliditeten beräknas genom 
att värdet på det egna kapitalet divideras med balansomslutningen. 
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och soliditet beroende på vilket sätt ett företag redovisar goodwill. Enligt exemplet får 

goodwillavskrivningen en stor inverkan på lönsamheten men en mindre inverkan på 

soliditeten. Detta kan dock variera beroende på hur stor goodwillposten är i förhållande till 

balansomslutningen respektive resultatet. Ju större goodwillposten är relativt 

balansomslutningen och resultatet, desto större blir påverkan. 

 

 20X0 – 01 – 01 20X0 – 12 – 31 20X0 – 12 – 31 

 

Balansräkning Början år 1 

 

Bokslut år 1 

Löpande nedskrivnings- 

prövning av Goodwill 

Bokslut år 1 

Årlig avskrivning av 

Goodwill på 5 år 

Tillgångar 550 560 560 

Goodwill 25 25 20 

Summa 575 585 580 

Eget kapital 100 110 105 

Skulder 475 475 475 

Summa 575 585 580 

 

Resultaträkning    

Intäkter - 20 20 

Kostnader - -10 -10 

Avskr. GW - 0 -5 

Resultat - 10 5 

 

Soliditet 100/575 = 17,4 % 110/585 = 18,8 105/580 = 18,1 

R/e - 10/110 = 9,1 % 5/105 = 4,8 %  

Figur 6, Avskrivning Goodwill, Källa: Fagerström (2007) sid. 135, Egen bearbetning 

 

De faktorer som påverkar varför ett företag väljer att inkomstjustera kan delas in i externa och 

interna. Figuren nedan visar de i litteraturen vanligast förekommande incitament för att justera 

resultatet. 

 

 



 

35 

 

Figur 7, Faktorer som påverkar resultatutjämning 

 

En av de påverkande externa faktorerna är vilka förväntningar som ställs på företaget av 

externa intressenter som exempelvis analytiker. Många företags resultat utjämnades utifrån de 

prognoser och analyser som gjorts om företagets resultat (Carlson och Bathala, 1997). 

Uppfylls inte dessa förväntningar riskerar företagsledningen att mista sitt förtroende och i 

värsta fall även sitt arbete.  Enligt legitimitetsteorin (Deegan, 2008) kommer all information 

att anpassas utifrån de olika intressenternas förväntningar. Alla intressenter kommer dock inte 

få sina behov tillgodosedda utan de som upplevs som mest inflytelserika kommer att 

tillgodoses först. Storleken på ett företag har också betydelse för graden av resultatutjämning. 

Ett större företag har ofta större möjligheter till att resultatutjämna då deras redovisning oftast 

omfattar ett bredare spektra av möjliga metoder (Carlson och Bathala, 1997).  Mindre företag 

har, även de, möjligheter att utjämna sina resultat. Överavskrivningar och 

periodiseringsfonder är exempel metoder som används bland mindre företag. Dessa företags 

incitament för att resultatutjämna påverkas inte av kapitalmarknaden på samma sätt, då deras 

finansiering oftast bygger på lån från banker. De legala system som reglerar informationen i 

årsredovisningarna är av betydelse för om ett företags resultat kan utjämnas. Som redan 

nämnts har kraven på upplysningarnas omfattning betydelse för hur lätt ett företag kan 

resultatutjämna. I somliga rättsliga system fokuseras redovisningens innehåll på att tillgodose 

aktieägarnas behov och det är i dessa som upplysningskraven oftast är mer omfattande. Andra 

system sätter banker och institutioner som primär målgrupp (Deegan, 2008) och dessa 

intressegrupper anses inte vara lika intresserade av omfattande upplysningar. Någonting annat 

som skiljer olika regelsystem åt är huruvida dessa är regel- eller principbaserade (Shortridge 

Resultat-
utjämning 
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och Myring, 2004). De regelbaserade har oftast en föreskriven regel för varje transaktion. En 

principbaserad redovisning bygger på ett antal föreskrivna principer men ger istället möjlighet 

till subjektiva tolkningar inom dessa principer. Detta kan underlätta om ett företags resultat 

ska utjämnas.   

 

En av de interna faktorerna som påverkar är ägarstrukturen som finns i företaget. Carlson och 

Bathala (1997) förklarar att ju mer internt aktieägande det finns i företaget, desto mindre 

sannolikt är det att resultaten utjämnas. Företag där aktieägandet är spritt över stora delar av 

befolkningen tenderar oftare att justera resultatet, likaså företag vilka är lånefinansierade eller 

i stor utsträckning är institutionellt ägda. Belöningssystem kommer, enligt Watts och 

Zimmerman (1990), att leda till att ledande personer i företagen att välja den 

redovisningsprincip som genererar det högsta redovisade resultatet. Detta gäller under 

förutsättningen att ersättningen till de ledande personerna i företagen är rörlig eller har en 

bonus knuten till resultatet och att personernas egen vinning därmed står i direkt relation till 

deras val. Carlson och Bathala (1997) kunde påvisa att utjämningen var mer utbredd bland 

företag vars ersättning till ledningen var knuten till aktiekursen. Detta förutsätter dock att 

styrelsen, eller om något annat organ utvärderar ledningen, inte justerar ersättningen utifrån 

den redovisningsmetod som valts (Watts och Zimmerman, 1990). Företagsledningen 

utvärderas från alla olika håll och utjämningarna kan ske på grund av att de kan vara rädda om 

sina jobb, vilja utöka sin ersättning, försöka minska risken för oro på aktie marknaden, eller 

försöka upprätthålla intresset för företagets aktie bland institutioner (Carlson och Bathala, 

1997). De interna påverkande faktorerna för att resultatutjämna kan alltså vara olika. 

 

 

2.4 Kommunikationsteori 
 

 

Figur 8, Sändare – Mottagare, Källa: Shannon (1948), Egen bearbetning 
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Figuren ovan illustrerar det fundamentala problemet med kommunikation, nämligen att återge 

information antingen exakt eller annars ungefärligen (Holm, 2006). Kommunikationen utgår 

ifrån en källa som besitter informationen som ska förmedlas vidare. Källan väljer ett för 

ändamålet lämpligt sätt att sända informationen, vilket exempelvis kan vara tal, skrift eller 

någonting annat. Signalen som kommer ifrån sändaren kommer på vägen att utsättas för 

störningar vilket orsakar ‖brus‖ i kommunikationen. Den mottagna signalen tolkas av 

mottagaren utifrån dennes egenskaper och bildar därefter ett slutmeddelade på destinationen. 

 

Den empiriska forskningen kring hur kommunikation var organiserad var ringa under 1970-

talet. Under 80- och 90-talet väcktes fler röster om hur denna organisering skulle gå till. Den 

trend av uppdelning av de olika kommunikationsenheter som föregått 90-talet kom nu att 

avta. De många olika kommunikationsenheterna inom företagen bevakade sina egna intressen 

vilket ledde inte bara till att konflikterande information utåt lämnades utan även till att den 

interna kommunikationen försämrades. Den nya forskningen förespråkade istället en 

organiserad och mer integrerad kommunikation mellan de olika kommunikationsenheterna. 

Teorierna kring företagskommunikation
44

 blev, i början av 90-talet, praktik och allt fler 

företag tillämpade de nya forskningsrönen. För att dessa nya integrerade enheter skulle få 

handla autonomt gällande strategier och beslutsfattande ställde teorin upp tre kriterier för att 

uppnå detta (Cornelissen, 2008). 

 

 Organisationer borde slå samman och centralisera olika kommunikationsenheter till 

en enda avdelning. Tanken bakom detta är att kunskaper och färdigheter samlas ihop 

vilket medför ett detta kan delas och även ett ökat specialiserat kunnande. Detta ska 

även försäkra kommunikationsavdelningens synlighet och dess interna autonomi 

(Cornelissen, 2008). 

 

 Organisationer borde se till att kommunikationsavdelningen hamnar på ett ställe i 

organisationen där beslutsfattande är nära tillgängligt. Detta underlättar den 

strategiska information som snabbt bör komma ut till beslutsfattande chefer. Rimligen 

allokeras dessa avdelningar till huvudkontoren på företagen där de kan verka som en 
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 Corporate communication 
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supportfunktion
45

 för övriga delar i organisationen. Att kommunikationschefen 

rapporterar till eller bistår VD eller annan person med liknande befattning anses 

främja kommunikationen (Cornelissen, 2008).  

 

 Organisationer behöver implementera tvärfunktionella kommunikationsmekanismer 

mellan kommunikationsavdelningen och andra delar av organisationen. Detta för att 

arbetet med kommunikation ofta spänner över olika kunskapsområden och bland stora 

företag kan dessa områden dessutom vara geografiskt spridda. För att nå över dessa 

barriärer kan arbetslag från kommunikationsavdelningen, men från olika 

kompetensområden, bildas och löpande stämma av det interna arbetet (Cornelissen, 

2008). 
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 Staff-function 
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3 Empiri 
 
 

I detta kapitel kommer studiens empiriska material att presenteras. Varje företag presenteras 

var för sig, varpå en sammanfattning av kapitlet följer.  

 

 

3.1 Företag A 
 
 
Varumärkesnyckelperson A är marknadschef på företag A och tillträdde denna tjänst under 

2007. En av de främsta arbetsuppgifterna denne har är att ansvara för företagets totala 

kommunikation utåt. Denna arbetsuppgift beskriver varumärkesnyckelpersonen som ansvar 

för företagets varumärken, för hur företagets anställda uttrycker sig gentemot kunder samt 

företagets övergripande försäljning. Varumärkesnyckelpersonen uttrycker att denne är ytterst 

ansvarig för hanteringen och utvecklingen av företagets varumärken, men tillägger att 

varumärkesvård är lika viktigt för alla anställda på företaget eftersom de är en del av 

företagets varumärken. Vad ett varumärke är beskriver varumärkesnyckelpersonen som hur 

ett företag uppfattas av sina potentiella kunder och alla som kommer i kontakt med företaget. 

”Ett företag kan kommunicera och vilja uppfattas på ett speciellt sätt, men i slutändan är det 

alltid konsumenten och åhörarna, eller beskådarna, som bestämmer vad ett varumärke är och 

hur det ska uppfattas”, menar varumärkesnyckelpersonen. Varumärkesnyckelpersonen 

påpekar vidare att ”… annars är man nog illa ute om man tror att ett varumärkesarbete sker 

hos en marknadsavdelning eller liknande”. Företaget har sju stycken varumärken vilka enligt 

varumärkesnyckelpersonen är: dels börsföretaget A, dels försäljningskanalen A:s webbplats 

och dels fem produktvarumärken. Varumärkesnyckelpersonen beskriver att företaget A:s 

namn är det varumärke som är det övergripande paraplyet under vilka de andra varumärkena 

är placerade. Det är detta varumärke som ligger till grund för hur företaget vill bli uppfattat. 

De övriga fem produktvarumärkena, å andra sidan, försöker företaget differentiera så att de 

passar olika målgrupper. Varumärkesnyckelpersonen förklarar vidare att för att avgöra om ett 

varumärke är starkt eller inte måste frågan delas upp i kännedom, konkurrens och hur mycket 

som behövs investeras i varumärket för att kunden ska köpa produkten. För de fem 

produktvarumärkena, anser varumärkesnyckelpersonen, att kännedomen är mycket hög bland 

befolkningen och varumärkena konkurrerar väl på marknaden. Vad gäller varumärket för 
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företagets försäljningskanal, har företaget jobbat mycket hårt det senaste året för att öka både 

kännedom och styrka. Företagets senaste stora förvärv skedde 2005 och 

varumärkesnyckelpersonen arbetade inte för företag A vid denna tidpunkt. Trots det är 

varumärkesnyckelpersonen övertygad om att det förvärvade företagets varumärke och 

position på marknaden var några av de absolut viktigaste anledningarna till förvärvet. För 

varumärkesnyckelpersonen personligen är ett varumärke större än ekonomiska 

värderingsmodeller och menar att det finns parametrar som inte på något sätt går att väga in i 

en ekonomisk kalkyl. Varumärkesnyckelpersonen berättar vidare att en stor del av 

arbetsuppgifterna ligger i att vara med vid upprättandet av den del av årsredovisningen som 

handlar om varumärkena. Överlag är varumärkesnyckelpersonen mycket nöjd med den analys 

av företagets varumärken och den analys av marknaden, vilka presenteras i årsredovisningen. 

Redovisningsnyckelpersonen i företag A uppgav att en immateriell tillgång, och även 

varumärke, är en tillgång som inte kan tas på men som ändå är kassagenererande. Vidare 

uppgav redovisningsnyckelpersonen att företag A vid företagsbesiktningen besöker det 

tilltänkta förvärvsobjektet samt utför intervjuer med personer på platsen. 

Redovisningsnyckelpersonen uppgav även att företag A vid ett tillfälle hade identifierat en 

immateriell tillgång men på grund av värderingssvårigheter hade beräkningen inte kunnat ske 

på ett tillförlitligt sätt och därmed inkluderades tillgången inte i redovisningen. 

Värderingssvårigheterna uppgav redovisningsnyckelpersonen ligga i att tillgången utgjordes 

av ett ortsnamn vilket kunde användas av andra företag på orten. 

 

I årsredovisningarna från 2007 och 2008 framförs, tydligare än i tidigare årsredovisningar, hur 

stor vikt företaget lägger på företagskulturen och att göra medarbetarna nöjda och motiverade. 

Denna strategi används, enligt årsredovisningarna, eftersom produktvarumärkena utgörs av 

det bemötande slutkunden får från medarbetaren. I de mjuka delarna av årsredovisningarna 

mellan 2005 och 2008 ges företagets varumärken ett relativt stort utrymme. I alla 

årsredovisningar från dessa år beskrivs en av företagets uppsatta strategier som att företaget 

”ska verka för att samtliga aktörer arbetar med hög kvalitet och servicenivå för att stärka 

produkternas varumärke och ge kunderna en bättre upplevelse.” I årsredovisningarna från 

2005 och framåt beskrivs företag A:s varumärkesportfölj dels som produkternas individuella 

varumärken och dels som företag A:s övergripande varumärke. Produktvarumärkena står för 

kontakten med kunderna på marknaden och det övergripande varumärket står för den 

övergripande distributören som levererar produkterna. I samtliga årsredovisningar beskrivs 

det varumärke som varumärkesnyckelpersonen beskrev som en bidragande orsak till förvärvet 
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som genomfördes 2005. I årsredovisningarna beskrivs företagets samtliga varumärken som 

både kända och starka, vilket de ser som extra viktigt när mediebruset i samhället ökar. 

 

De immateriella tillgångar som presenteras i balansräkningarna mellan 2005 och 2008 är 

balanserade utgifter för IT-system, hyresrätter och liknande rättigheter samt goodwill, varav 

goodwill är den största posten. I årsredovisningen för 2005 ingår en förvärvsnot för ett antal 

förvärv. Det största förvärvet är det förvärv som varumärkesnyckelpersonen kommenterade. 

Av köpeskillingen var netto materiella tillgångar och skulder 60 procent, hyresrätter och 

liknande rättigheter 13 procent och resterande 27 procent hänfördes till goodwill. I noten står 

att läsa att goodwillposten i huvudsak avser värdet av det förvärvade bolagets position i 

branschen och dess geografiska läge, men att dessa enligt årsredovisningen inte uppfyllde 

kriterierna för redovisning som immateriell tillgång vid förvärvstidpunkten. Fördelningen av 

köpeskillingen för förvärvet 2005 ges i figur 9. 

 

 

Figur 9, Företag A:s förvärv 2005 

 

Vidare har två förvärv i storleksklassen 10 MSEK gjorts där cirka 15 procent av 

köpeskillingen hänförts till goodwill. I dessa fall har inte beskrivits vad goodwillposten består 

av. Följande år förvärvade företag A en anläggning där köpeskillingen utgjordes av 127 

procent hyresrätter, varpå negativ goodwill uppkom. Under de undersökta åren har företag A 

årligen gjort nedskrivningsprövningar för goodwill men inte identifierat något 

nedskrivningsbehov. 
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3.2 Företag B 
 
 
Varumärkesnyckelperson B är chef för företag B:s interna reklamavdelning och tar oftast 

hand om de marknadsfrågor som uppstår inom företaget. Många av de frågor som uppstår 

kring central marknadskommunikation tas om hand av reklamavdelningen som inom detta 

område är lite av ett nav i koncernen och samarbetar med de olika dotterföretagen. 

Varumärkesnyckelpersonens dagliga arbetsuppgifter innefattar uppgifter på hög och låg nivå i 

företaget. Dels leds arbetet på den interna reklambyrån där reklammaterial produceras. 

Varumärkesnyckelpersonen fungerar också som strategiskt bollblank till marknadscheferna på 

företag B:s dotterföretag. Där diskuteras vad som, över tid, ska produceras men också vilka 

aktiviteter och kampanjer som ska förekomma. Företag B arbetar med att vidhålla och 

utveckla sina varumärken genom att hela tiden ge understöd till dotterföretagen, vilka står för 

den löpande förvaltningen av varumärkena. Företag B styr inte hur denna förvaltning går till 

utan vill att varje dotterföretag istället ska skapa sin egen framgång. De enda tillfällen då 

företag B verkligen ingriper och styr dotterföretagen, uppger varumärkesnyckelpersonen, är 

då de skulle göra något uppenbart fel. Varumärkesnyckelpersonens syn på vad ett varumärke 

är grundar sig i ett marknadsperspektiv och denne ser därmed inte ett varumärke som ett 

goodwillvärde i en årsredovisning. Istället menar varumärkesnyckelpersonen att ett 

varumärke är en position på en marknad där varumärket är laddat med värderingar hos 

slutkunden. Varumärkesnyckelpersonen betonar att dennes synsätt på varumärken därmed 

skiljer sig från en redovisningspersons syn på varumärken. Utifrån de investeringar som ligger 

till grund för de associationer och de värderingarna som finns hos slutkunden, anser 

varumärkesnyckelpersonen att ett ekonomiskt värde på varumärket är möjligt att bestämma. 

Detta genom att logotypen, vilken är bäraren av värderingarna, kan ‖klistras‖ på nya saker 

som därmed ökar i värde. Utifrån detta och med hjälp av ekonomiska värderingsmodeller så 

ska ett värde på varumärket kunna bestämmas. Vid större förvärv, som de företag B gjort 

under de undersökta åren, är varumärkesnyckelpersonen inte delaktig i förvärvsprocessen. 

Uppgifterna består istället, efter förvärvet, i att skapa förståelse för det förvärvade företagets 

arbetsprocesser och eventuellt också skapa synergieffekter, till exempel genom att föreslå 

tidigare framgångsrika tillvägagångssätt hos företag B. Vid upprättandet av företag B:s 

årsredovisning är varumärkesnyckelpersonen i allra högsta grad delaktig. Det är 

varumärkesnyckelpersonen själv och företagets ekonomichef som leder arbetet med att samla 

in all data, i form av siffror och från varje affärsområde viktig fakta kring årets händelser, som 
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ska vara med i årsredovisningen. Sammanställningen av insamlad data görs inte av 

varumärkesnyckelpersonen, utan av en copywriter. 

 

I årsredovisningarna från samtliga år framgår tydligt att varumärken är en mycket stor del av 

verksamheten. Mycket av det arbete som görs på företaget har med företagets många 

varumärken att göra. I företagets strategi utgjordes en mycket stor del av att förvärva, etablera 

och utveckla varumärken. Den breda varumärkesportföljen har lett till att företag B delat in 

sina varumärken i tre olika segment. I det första segmentet förvaltas 23 varumärken, i det 

andra förvaltas 11 varumärken och i det tredje förvaltas 7 varumärken. I årsredovisningen från 

2005 lämnas information om det företagsförvärv som genomförts. I de mjuka delarna av 

årsredovisningen uppges att företag B genom detta förvärv erhållit varumärken som är 

välkända och som lyfter hela företagets varumärkesportfölj. 2007 gjorde företag B det största 

förvärvet i företagets historia. I de mjuka delarna av årsredovisningen beskrivs förvärvet som 

det senaste tillskottet i varumärkesportföljen samt att företag B nu hade förvärvat ett av de 

marknadsledande varumärkena i USA, i sin nisch. 

 

Ingen förvärvsnot för förvärvet 2005 finns redovisad, men tillräcklig information finns för att 

i efterhand konstruera ett diagram över hur köpeskillingen fördelades vid förvärvet. Eftersom 

de förvärvade skulderna inte finns angivna i årsredovisningen för 2005 presenteras i figur 10 

materiella tillgångar brutto, istället för netto, vilket kan göra bilden av förvärvet något 

missvisande. Under 2007 gjorde företag B sitt största förvärv någonsin och enligt 

årsredovisningen gjordes förvärvet eftersom det förvärvade företaget var ledande på sin 

marknad. För förvärvet 2007 redovisas en förvärvsnot och fördelningen av köpeskillingen 

presenteras i figur 11.  
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Figur 10, Företag B:s förvärv 2005 

 
Figur 11, Företag B:s förvärv 2007 

 

 

I 2006 och 2008 års årsredovisningar står inga förvärv nämnda. I not 1, som beskriver de 

redovisningsprinciper företaget tillämpar, beskrivs goodwill i årsredovisningarna från 

samtliga år som ett restvärde. Ingen kommentar om vad goodwill egentligen består av finns. 

Varumärken och datorprogram, däremot, beskrivs mer utförligt. Det görs noggranna 

beräkningar av dessa som sen ligger till grund för värderingen som presenteras i 

årsredovisningarna. Datorprogram skrivs av på mellan tre och fem år. För varumärken görs 

istället en årlig prövning av nedskrivningsbehovet efter som dessa, enligt årsredovisningarna, 

anses ha obestämbara nyttjandeperioder. Enligt årsredovisningarna beror detta på att företag B 

arbetar långsiktigt med de förvärvade företagen och att de förvärvade företagens varumärken 

är etablerade på marknaden. Företaget har för samtliga undersökta år prövat 
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nedskrivningsbehovet för både goodwill och varumärken men har inte identifierat något 

nedskrivningsbehov. 

 

 

3.3 Företag C 
 
 
Varumärkesnyckelperson C arbetar som marknadsutvecklare på företag C, vilket bland annat 

innebär mycket arbete med varumärkesfrågor, konsumentfokus och företagets reklamfilmer. 

Varumärkesnyckelpersonen jobbar även nära de regionala marknadscheferna med att 

exempelvis ta fram nya koncept som sedan förs ut på de lokala marknaderna. I 

varumärkesnyckelpersonens arbetsuppgifter ingår även ett visst arbete med årsredovisningen, 

där denne arbetar med att ta fram bilder och texter som används bland annat vid beskrivandet 

av nya koncept. Dessa arbetsuppgifter har varumärkesnyckelpersonen haft i ungefär ett år. För 

varumärkesnyckelpersonen innebär ett varumärke något värdeskapande för företaget som 

konsumenten kan sätta ett värde på och som de kan förknippa sig med. ”Det är egentligen det 

viktigaste ett företag har”, uttrycker varumärkesnyckelpersonen. Varumärkesnyckelpersonen 

menar att ett varumärke ligger i betraktarens ögon, och att det är upp till företaget att försöka 

styra hur varumärket ska uppfattas hos konsumenten. Ett varumärke kan vara ett namn eller 

en logga, men till syvende och sist handlar ett varumärke om de värderingar som varumärket 

förknippas med, anser varumärkesnyckelpersonen. Tidigare har företaget främst förknippats 

med låga priser, men varumärkesnyckelpersonen menar att företaget den senaste tiden arbetat 

hårt med att utveckla de värden som de vill bli förknippade med. De värden som företag C 

satsar på att framhäva är främst prisvärdhet, kvalitet, enkelhet, helhetslösningar, kunskap och 

nytänkande. Varumärkesnyckelpersonen framhäver att förhoppningen med varumärkesarbetet 

är att det ska ske dagligen av alla på företaget, men att det kanske inte alltid är så. Ett viktigt 

verktyg i arbetet med att utveckla företagets varumärke har varit kundundersökningar. 

Undersökningarna visade bland annat att det var mest kunder med hög kunskap på området 

som handlade av företag C. Med denna information till hands arbetades en ny strategi fram, 

som i större utsträckning byggde på enkelhet och helhetslösningar, för att locka till sig nya 

kundgrupper. Denna strategi, menar varumärkesnyckelpersonen, har varit mycket 

framgångsrik. För att nå ut till konsumenten med de nya värderingarna har företaget inrättat 

en egen reklamavdelning istället för att, som de gjort tidigare, anlita en extern reklambyrå. 

Enligt varumärkesnyckelpersonen har företag C främst ett varumärke som de uppvisar utåt. 
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Franchisetagare och andra användare av företagets olika system förbinder sig att använda 

företag C:s varumärke utåt. Utöver det nämnda franchisesystemet har ett nytt koncept tagits 

fram där ett företag kan använda vissa av företag C:s system eller funktioner utan att använda 

företag C:s varumärke. Dessa företag använder sitt eget namn och varumärke, men hänger 

istället upp en skylt där det framgår att företaget är samarbetspartner med företag C. På dessa 

samarbetsföretag ställs i regel något färre krav från företag C:s sida än de vanligtvis gör mot 

sina franchisetagare. Varumärkesnyckelpersonen är nöjd med det upplägg som 

årsredovisningen har gällande varumärkena, men påtalar att verksamheten och varumärket 

beskrivs relativt kortfattat i den. Istället har företaget en egen tidning där verksamheten och 

varumärket beskrivs i större omfattning.  

 

I de mjuka delarna av företag C:s årsredovisningar för åren 2005-2008 framgår att 

franchisetagarna marknadsförs under det övergripande varumärket. I årsredovisningarna från 

2005 och 2006 ges inte varumärkesarbetet särskilt stor plats i årsredovisningarna.  I 

årsredovisningarna från 2007 och 2008 ges dock en bild av hur företaget arbetat med att 

utveckla varumärket. TV-reklam, direktreklam samt sponsring vid olika evenemang har 

använts för att nå ut till nya konsumentgrupper, bland annat kvinnor. I dessa årsredovisningar 

framhävs hur företaget vill jobba vidare med sitt redan nu kända varumärke och positionera 

det på ett nytt sätt. Ledorden som värdesätts är prisvärdhet, helhetslösningar, nytänkande, 

kunnande och hög kvalitet. I årsredovisningarna från 2007 och 2008 beskrivs arbetet med 

redovisningen av förvärv. I denna del framförs att det vid varje förvärv prövas om några 

immateriella tillgångar kan identifieras och särskiljas från goodwill. Den enda immateriella 

tillgång som företaget anser kunna finnas i de förvärvade företagen är kundrelationer. Denna 

tillgång har dock inte tagits med i någon av förvärven då tillgången inte ansetts vara 

tillräckligt stark i de enskilda fallen. I förvärvsnoterna skrivs enbart att ‖förutom goodwill har 

inga immateriella tillgångar identifierats vid förvärvet‖. I årsredovisningarna beskrivs 

goodwill som hänförlig till grossistverksamheten samt till företagets butiker. Förvärven sedan 

år 2005 har varit flera, men storleken på de enskilda förvärven har varit av relativt liten 

storlek. Den goodwill som identifierats vid förvärven prövas årligen för eventuellt 

nedskrivningsbehov, enligt not 1 i årsredovisningarna, i samtliga av företag C:s 

årsredovisningar. Under det första av de undersökta åren gjordes en nedskrivning av goodwill. 

Nedskrivningen motsvarade cirka 2,4 procent av det utgående värdet av goodwill samma år. I 

förhållande till resultatet efter finansiella poster var förhållandet det samma. I figur 12 
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presenteras fördelningen av köpeskillingen för de sammanlagda förvärven mellan 2005 och 

2008. 

 

Figur 12, Företag C:s förvärv mellan 2005 och 2008 

 

 

3.4 Företag D 
 
 
Varumärkesnyckelperson D bistår företag D:s VD på huvudkontoret sedan två och ett halvt år 

tillbaka. Just nu består arbetsuppgifterna av att bygga upp en central kommersiell organisation 

i företaget, i vilken varumärkesarbete är en del. Varumärkesnyckelpersonens arbete med 

varumärkena sker till störst del tillsammans med VD samt försäljningscheferna för de 

enskilda varumärkena. Varumärkesnyckelpersonen ser ett varumärke som något som kan vara 

nästan vad som helst som kan skapa värde för kunden. Som exempel kan det vara en produkt, 

en tjänst, ett företag, en person eller rentav ett geografiskt område. Mer specifikt menar 

varumärkesnyckelpersonen att ett varumärke är en identitet eller ett löfte som företaget vill 

erbjuda marknaden. Vidare ser varumärkesnyckelpersonen ett varumärke som något som kan 

skyddas juridiskt. Varumärkesnyckelpersonen tycker att det går att sätta ett ekonomiskt värde 

på ett varumärke, men prissättningen av varumärket kan vara komplicerat. I dagsläget finns 

ingen uttalad varumärkespolicy från företag D:s sida gällande företagets många varumärken, 

men ett arbete pågår för att skapa ett sådant övergripande varumärkesarbete på central nivå. 

Innan detta övergripande varumärkesarbete är färdigutvecklat fortsätter arbetet med 

varumärkena på en mer lokal nivå, där de ansvariga för varje enskilt varumärke sköter det 
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dagliga arbetet med respektive varumärke. Varumärkesnyckelpersonen ser de varumärken 

som riktar sig till konsumenter som företagets starkaste varumärken, medan de som riktar sig 

till andra företag som lite mindre starka. Varumärkesnyckelpersonen menar att varumärkena 

som riktar sig till andra företag av naturliga skäl är mindre starka eftersom varumärket 

generellt sett är mindre viktigt vid försäljning mellan företag. Varumärkesnyckelpersonen var 

inte anställd på företaget vid tidpunkten för det senaste stora förvärvet, men tror att 

försäljningskanalen och varumärket som förvärvet förde med sig var viktiga anledningar till 

köpet av den verksamheten. Varumärkesnyckelpersonen deltar inte i upprättandet av 

årsredovisningarna och har ingen särskild uppfattning om den plats som varumärken får i 

företagets årsredovisningar. Redovisningsnyckelpersonen på företag D beskriver en 

immateriell tillgång som någonting som inte går att ta på, är kassagenererande och som ofta är 

svårvärderat. För att ändå fånga detta värde redovisas delar av det i goodwill. 

Redovisningsnyckelpersonen menar att om ett varumärke redan är känt hos slutkunderna på 

den potentiella marknaden är detta någonting som starkt värdesätts. Internt ‖know how‖ bland 

personalen är även det exempel på immateriella tillgångar som är svåra att värdera och 

därmed också svåra att redovisa. Detta problem har företag D stött på vid sina förvärv. En 

immateriell tillgång har identifierats men dess värde har inte kunnat fastställas på ett 

tillförlitligt och objektivts sätt och därför har tillgången inte aktiverats. Vid de förvärv som 

företag D har genomfört är det främst det förvärvade företaget som stått för identifiering och 

värdering av de immateriella tillgångarna exempelvis orderboken. 

 

 

I företag D:s årsredovisningar mellan 2005 och 2008 framgår att deras affärsstrategi bland 

annat innebär att äga starka varumärken i de viktigaste försäljningskanalerna. Enligt 

årsredovisningarna är organisationen decentraliserad och varumärkesindelad, vilket innebär 

att varje varumärke styrs lokalt av affärsenheterna. Det framgår även att företaget satsar 

mycket på att ha starka varumärken och i årsredovisningarna framhålls att företagets 

varumärken oftast är positionerade som nummer ett eller två på sina respektive marknader. I 

samtliga årsredovisningar från åren 2005 till 2008 nämns ‖starka varumärken‖ som ett 

förvärvskriterium. 2005 gjordes ett förvärv av ett företag som i årsredovisningen beskrivs som 

ett av marknadsledarna sett till försäljningen. I årsredovisningen från 2006 beskrivs ett 

ytterligare förvärv av ett företag som påstås höra till en av marknadsledarna. I förvärvsnoterna 

som hör till de båda förvärven står att goodwill är hänförlig till bedömd framtida 

resultatgenereringsförmåga, samt att ingen enskild immateriell tillgång utöver goodwill har 
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identifierats i förvärvsanalysen. I förvärvsnoten i årsredovisningen från 2006 redovisas dock 

immateriella tillgångar till ett värde som motsvarar fyra procent av köpeskillingen. Enligt 

information i not 1 i samtliga av företag D:s årsredovisningar görs årligen 

nedskrivningsprövningar för goodwill. Något nedskrivningsbehov har dock inte påträffats 

under något av de undersökta åren. I figur 13 och 14 presenteras fördelningen av 

köpeskillingen för de förvärv som gjordes 2005 och 2006. 

 

Figur 13, Företag D:s förvärv 2005 

 

 

Figur 14, Företag D:s förvärv 2006 
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3.5 Företag E 
 
 
Varumärkesnyckelperson E är marknadschef på företag E och har varit det sedan mitten av 

2007. I varumärkesnyckelpersonens arbetsuppgifter ingår att agera serviceorgan för de 

distributionskanaler företaget använder sig av. Detta kan bestå i att ta fram fysiska kampanjer 

som kan användas i de olika länder som företaget har försäljning i, utveckla riktlinjer för 

medieuppköp i dessa länder samt att agera varumärkesvårdare och stötta och se till att 

varumärket hålls intakt. Varumärkesnyckelpersonens egen bild av vad ett varumärke är 

beskrivs som själen i en produkt eller företag. Det är en personifierad bild av en produkt där 

det ska kunna sägas hur produkten skulle ha varit om det var en person. Personen kan 

uppfattas vara glad, tuff eller något annat. Ett varumärke är för varumärkesnyckelpersonen 

också en återspegling av hur personerna i organisationen bakom varumärket är. Varumärket 

formas av personerna i företaget, även om det krävs ett fundament som möjliggör arbetet då 

individer kommer och går från organisationen. Det långsiktiga arbetet med varumärket i 

företag E har den senaste tiden, på grund av den expansion företaget står mitt uppe i, flutit 

ihop med det dagliga arbetet, både på en affärsstrategisk och på kommunikationsstrategiskt 

nivå. Då marknadsavdelningen på företaget har ett tätt samarbete med de flesta avdelningarna 

på företaget underlättas deras arbete av en mycket öppen kontorsmiljö, både bildligt och 

bokstavligt. Företag E har, enligt varumärkesnyckelpersonen, inte gjort några fysiska 

värderingar av sitt varumärke under den senaste tiden. Värdering av företag i sin helhet är 

istället den värdering som skett.  Varumärkesnyckelpersonen tycker dock att en värdering av 

varumärken borde vara möjlig, men först efter en definition och avgränsning av vad ett 

varumärke är. Denna avgränsning skulle rimligen ske till produkterna företaget producerar 

och i detta fall anser varumärkesnyckelpersonen att en ekonomisk värdering borde vara 

möjlig. Vid upprättandet av årsredovisningarna är varumärkesnyckelpersonen delaktig. Det är 

investerarrelationsavdelningen som håller ingående intervjuer med alla som har 

chefspositioner. Dessa intervjuer sammanfattas sedan och där är marknadsavdelningen med 

och ser till att texten är i linje med företagets riktlinjer. Varumärkesnyckelpersonen anser att 

varumärken får en tillräcklig och rättvis plats i företagets årsredovisning. 

 

Företag E förvärvade 2006 det varumärke som de tidigare varit licenstagare av. I den mjukare 

delen av årsredovisningen beskrivs förvärvet som ett sätt att ge företaget helt nya 

förutsättningar, dels gentemot sina distributörer, men också mot branschen i helhet. Något 
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som också uppfattades som viktigt var det faktum att arbetet med varumärkesbyggande som 

företag E gjort nu kunde komma aktieägarna till del på ett annat sätt. Ett helt avsnitt i 

årsredovisningen tillägnas just det varumärket. Här påstås att företag E efter förvärvet av 

varumärket kommer att kunna utgå från en starkare position på den internationella 

marknaden, samtidigt som ägandet ger en större trygghet och en ökad långsiktighet för hela 

organisationen. I övrigt presenterades hur företaget ämnade att positionera sig, vilken 

plattform företaget avsåg att ta avstamp ifrån samt vilka utmaningar de såg inför kommande 

år. Det las dock inga värderingar i detta utan det var snarare konstateringar. 2006 var första 

året som företag E upprättade sin årsredovisning i enlighet med IFRS-reglerna och i en not i 

årsredovisningen från 2006 redogörs för de immateriella tillgångarna . Här lämnas även en 

redogörelse för förvärvet av varumärket. Av noten framgår att den kontanta köpeskillingen 

var i 100 MSEK-klassen och till denna skulle årligen en fast del om ett miljonbelopp och en 

rörlig del om 1,5 – 2 % av företagets varumärkesförsäljning betalas till varumärkets 

upphovsman under en kommande tioårsperiod. Företag E aktiverade, förutom den initiala 

köpeskillingen, även den fasta delen av de kommande utbetalningar, vilka de i enlighet med 

IAS 38 Immateriella tillgångar diskonterade före aktiveringen. Skillnaden mellan det 

diskonterade nuvärde och det nominella belopp för de framtida utbetalningarna redovisade 

företag E som räntekostnad över kreditperioden med tillämpning av effektivräntemetoden. 

Den totala summan som aktiverades var 151 procent av den initiala köpeskillingen. 

 

 

3.6 Sammanfattning av empiri 
 
 
Gemensamt för varumärkesnyckelpersonerna på de olika företagen är att de alla på ett eller 

annat sätt arbetar med företagens varumärken. De uppfattar varumärken som en produkt eller 

dylikt som skapar ett mervärde för företagets slutkund. Varumärkesnyckelpersonen i företag 

B förtydligade dock att olika personer inom en organisation har olika uppfattning om vad ett 

varumärke är för något. Alla varumärkesnyckelpersonerna, utom i företag D, deltar i 

upprättandet av årsredovisningarna. I årsredovisningarnas mjuka delar är det vanligt 

förekommande att företagen beskriver sina varumärken samt lämnar motiveringar om 

eventuella förvärv som gjorts under de år årsredovisningen avser. I förvärvsnoterna i 

årsredovisningarnas hårda delar presenteras vilka tillgångar som identifierats vid de olika 

förvärven. Förvärvsnoter finns upprättad vid de flesta förvärv av betydelse från de undersökta 
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åren. Förvärvsnot saknas dock för det förvärv som företag B gjorde 2005. Av samtliga 

undersökta företag är det bara företag B som tagit upp varumärken i en förvärvsnot. Övriga 

företags förvärvsnoter innehåller inga varumärken alls.  
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4 Analys 
 
 

I detta kapitel görs en analys av de empiriska data som tagits fram. Analysen utgår från de 

forskningsfrågor som ligger till grund för studien. 

 
 

4.1 Uppfattningar och redovisning av immateriella 

tillgångar 
 

 

Utgångspunkten för denna analys är att det finns två olika huvudtyper av uppfattningar om 

vad ett varumärke är för något. Den första typen av uppfattning om vad ett varumärke är, får i 

denna studie beteckningen marknadsföringssynsätt. Denna typ av uppfattning utgår från 

klassisk varumärkesteori, som exempelvis Kotler et als beskrivningar av varumärken. De två 

av Feldwicks klassificeringar av vad ett varumärke är, som benämns varumärkeslojalitet och 

varumärkesbeskrivning, kan även dessa hänföras till marknadsföringssynsättet. Den andra 

typen av uppfattning om vad ett varumärke är, som identifierats i denna studie, benämns som 

redovisningssynsätt. Denna typ av uppfattning utgår främst från den definition av en 

immateriell tillgång som ges i IAS 38, vilken även i viss mån stämmer överens med 

Feldwicks klassificering som av denne benämns varumärkesvärdering.  

 

Uppfattningen av varumärken som uttrycks av varumärkesnyckelpersonen i företag A liknar i 

stor utsträckning det Feldwick beskriver som varumärkesbeskrivning. Detta visas genom att 

varumärkesnyckelpersonen uttrycker vikten av uppfattningen om varumärket och hela 

organisationen hos slutkunderna. Varumärkesnyckelpersonens syn på hur starkt ett varumärke 

är baseras på begreppen kännedom, konkurrens och potentiella framtida investeringar som 

kan komma att behöva göras i varumärket. Denna uppfattning ligger närmare Kotler et als 

beskrivning av varumärken än den definition av immateriell tillgång som beskrivs i IAS 38, 

vilken bygger på tillgångens framtida intjäningsförmåga. Detta tyder på att 

varumärkesnyckelpersonen har ett marknadsföringssynsätt på varumärken. 

Redovisningsnyckelpersonen, å andra sidan, uttryckte att ett varumärke är något som går att ta 

på men som ändå är kassagenererande. Detta ligger i linje med definitionen av immateriella 
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tillgångar i IAS 38, vilket tyder på att redovisningsnyckelpersonen har ett 

redovisningsperspektiv på varumärken. Varumärkesnyckelpersonen uttryckte att det finns 

ekonomiska värderingsmodeller för varumärken, men menade att ett varumärke för denne 

personligen är mycket större än en ekonomisk värderingsmodell och att det finns parametrar 

som inte går att ta hänsyn till i en värderingsmodell. Detta tyder på skillnader mellan 

varumärkesnyckelpersonens uppfattning om varumärken och redovisningsreglerna i IAS 38. 

Vid företag A:s förvärv 2005 var varumärkesnyckelpersonen inte anställd på företaget. Denne 

menar dock att det förvärvande företagets varumärke och dess position på marknaden var 

några av de mest bidragande faktorerna till att förvärvet genomfördes. Att detta skulle vara 

fallet framgår dock inte av företag A:s årsredovisning från 2005 eftersom inga immateriella 

tillgångar, goodwill borträknat, redovisades i samband med förvärvet. 

Redovisningsnyckelpersonen på företag A uppgav att det i redovisningen inte kunde göras 

någon tillförlitlig värdering av en specifik identifierad immateriell tillgång. Anledningen till 

detta handlande var att den identifierade immateriella tillgången var ett ortsnamn som enligt 

redovisningsnyckelpersonen även kunde användas av andra företag på orten. Denna förklaring 

tyder på att den immateriella tillgången i fråga var det förvärvade företagets varumärke. I 

2005 års årsredovisnings mjuka delar beskriver företag A sin varumärkesportfölj. Denna 

består av moderföretagets varumärke samt ett antal produktvarumärken. Samma information 

kvarstår i årsredovisningen 2008, men som ovan nämnt finns inga av dessa varumärken 

upptagna i årsredovisningarnas hårda delar. Att denna skillnad finns låter sig möjligen 

förklaras av varumärkesnyckelpersonens inblandning i upprättandet av årsredovisningens 

mjuka delar, men inte i årsredovisningens hårda delar. Varumärkesnyckelpersonens 

uppfattning om varumärket i det förvärvade företaget avviker inte markant mot 

redovisningsnyckelpersonens uppfattning, som också identifierat varumärket i det senaste 

förvärvet. Däremot tycks det finnas skillnader i varumärkesnyckelpersonens uppfattningar om 

varumärken och den information som faktiskt presenterats i årsredovisningarnas hårda delar. 

 

Då varumärkesnyckelpersonen i företag B själv uppger att dennes syn på varumärken har ett 

marknadsperspektiv, och att det även finns andra perspektiv att utgå ifrån, talar det för att 

olika uppfattningar finns inom företaget gällande varumärken. Sättet 

varumärkesnyckelpersonen beskriver varumärken, som en position på en marknad och hur 

produkten värderas hos slutkunden, tycks ligga mellan Feldwicks andra och tredje 

klassificering av vad ett varumärke är. Position på marknaden kan dels tolkas som 

varumärkesbeskrivande men även som varumärkeslojalitetsuppfattning. Hur produkterna 
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värderas av slutkunderna förefaller dock luta mer åt en varumärkeslojalitet än en 

varumärkesbeskrivning. Varumärkesnyckelpersonen menar att ett varumärke kan anta ett 

ekonomiskt värde och detta värde kan uppskattas utifrån de investeringar som företag gjort för 

att uppnå den position varumärket har. Detta synsätt vittnar om ett anskaffningsbaserat synsätt 

på varumärken snarare än ett verkligt värde-baserat synsätt. Varumärkesnyckelpersonen 

uppger även att det ökade värde en produkt antar om något varumärke appliceras på 

produkten skulle kunna utgöra ett värde på varumärket. Denna syn påminner mer om verkligt 

värde-reglerna som beskrivs i IAS 38 eftersom värderingen då utgår från vilka kassaflöden 

som skulle kunna uppstå genom applicerandet av ett varumärke på en produkt. 

Varumärkespersonen i företag B anses därför ha en syn på varumärken som är en blandning 

mellan marknadsföringssynsättet och redovisningssynsättet. I företag B:s årsredovisning från 

2005 uppges i de mjuka delarna att företaget innehar en rad varumärken. Det är dock endast 

ett fåtal av dessa som är upptagna i den hårda delen av redovisningen. Detta låter sig förklaras 

av reglerna i IFRS 1 som säger att företag inte behöver tillämpa IFRS 3 på förvärv gjorda före 

övergången till IFRS. I de förvärv som genomförts under 2005 har de varumärken som finns 

beskrivna i de mjuka delarna identifierats och redovisats i årsredovisningens hårda delar. Vad 

som däremot försvårat tolkningen av förvärvet är den uteblivna förvärvsnoten. Den i studien 

konstruerade förvärvsnoten visar ändå att varumärken utgör minst 49 procent av den erlagda 

köpeskillingen, vilket speglar den beskrivning av varumärket som gjorts i årsredovisningens 

mjuka delar. I 2007 års årsredovisnings mjuka delar beskrevs 2007 års förvärv ha ägt rum 

eftersom det förvärvade företaget var ledande på sin marknad. Detta, tillsammans med företag 

B:s affärsstrategi, borde ge upphov till en redovisning av varumärke. Förvärvet 2007 

redovisades i förvärvsnot och denna förvärvsnot speglade den information som lämnats i de 

mjuka delarna av årsredovisningen på det sätt att varumärket utgjorde cirka 25 procent av 

köpeskillingen. Den bild av förvärvet som uppgavs i 2007 års årsredovisnings mjuka delar 

påminner mycket om den beskrivning varumärkesnyckelpersonen uttryckte angående 

företagets varumärken. I företag B kan det alltså uppfattas som att de uppfattningar om 

varumärken som uttryckts av varumärkesnyckelpersonen stämmer överens med den 

information som lämnats i både de mjuka och de hårda delarna i företagets årsredovisningar.  

 

Uppfattningen hos varumärkesnyckelpersonen i företag C, av vad ett varumärke är, beskrivs 

dels som värdeskapande för företaget, men också som något slutkunden kan sätta ett värde på. 

Denna syn kan kopplas samman med två av de klassificeringar Feldwick gjort. Att 

varumärket är värdeskapande för företaget kan kopplas samman med den 
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redovisningsmässiga klassificeringen som Feldwick kallar varumärkesvärdering. Att 

slutkunderna kan sätta ett värde på varumärke handlar istället mer om dennes inställning och 

hängivenhet vilket i större utsträckning pekar mot klassificeringen varumärkeslojalitet. Den 

redovisningsmässiga klassen påminner mycket om den definition som finns i IAS 38 och 

stämmer i detta fall, om inte helt så till viss del, överens varumärkesnyckelpersonens 

uppfattning. Varumärkesnyckelpersonen visar upp att denne har både ett 

marknadsföringssynsätt och, till viss del, ett redovisningssynsätt. Att 

varumärkesnyckelpersonen är delaktig i upprättandet av den mjuka delen av företag C:s 

årsredovisning kan tydliggöras av att de ledord som omnämns gällande varumärket i stor 

utsträckning är desamma som varumärkesnyckelpersonen uppgav vid intervjun. Prisvärdhet, 

helhetslösningar och kunnighet är några av ledorden som kan återkopplas till 

varumärkesnyckelpersonens egna uppfattningar. I de mjuka delarna tycks alltså 

varumärkesnyckelpersonens uppfattning om varumärken, i stor utsträckning, återges till 

intressenterna. I de hårda delarna av årsredovisningarna redovisas inga varumärken. Den 

största anledningen till att företagets årsredovisningars hårda delar stämmer överens med 

varumärkesnyckelpersonens uppfattning om företagets varumärken, är det faktum att 

företaget enbart jobbar med ett enda egenupparbetat varumärke. Detta framkommer tydligt i 

årsredovisningens mjuka delar samt i intervjun med varumärkesnyckelpersonen. I 

årsredovisningens mjuka delar framkommer även att varumärket, i form av företagets namn, 

är en av företagets viktigaste tillgångar. Det faktum att företag C tar över all marknadsföring 

utåt i de förvärvade företagen omöjliggör att det förvärvade företaget i sig skulle ha ett eget 

varumärke som skulle kunna redovisas i företag C:s årsredovisning. Den diskussion som förs i 

not 1 i företag C:s årsredovisningar, angående identifierade kundrelationer som inte tagits upp 

i förvärvsredovisningarna, pekar ändå på att företaget arbetar med att ge intressenterna 

utökade upplysningar vid förvärv. 

 

Uppfattningen hos varumärkesnyckelpersonen i företag D, om att ett varumärke är en identitet 

eller ett löfte till marknaden, passar enligt Feldwicks klassificeringar bäst in som 

varumärkesbeskrivande. Att varumärket kan bestå av i princip vad som helst överensstämmer 

med Kotler et al:s beskrivning av ett varumärke. Även om det är svårt att egentligen 

identifiera vilken klass varumärkesnyckelpersonens uppfattning om varumärker tillhör kan 

den lätt avskiljas från det perspektiv om kassagenererande enhet som beskrivs i IAS 38. 

Tydligt är att uppfattningen inte överensstämmer med de verkligt värde-regler som föreskrivs 

i IAS 38. Därför får varumärkesnyckelpersonen i företag D få anses ha ett 
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marknadsföringssynsätt på vad ett varumärke är för något. Redovisningsnyckelpersonen på 

företag D har inslag av marknadsföringssynsätt på vad ett varumärke är. Däremot talar 

förklaringen av ett varumärke, som någonting som inte går att ta på men som är 

kassagenererande, för att redovisningsnyckelpersonen har ett redovisningssynsätt. Att företag 

D i de hårda delarna av redovisningen inte redovisar något varumärke vid förvärvet som 

genomfördes 2006 förefaller som mycket intressant då det i den mjuka redovisningen skrivs 

att starka varumärken är ett kriterium för att ett förvärv ska genomföras. Givet detta ter det sig 

än mer intressant att det i förvärvsnoten uppges att varken några varumärken eller några 

övriga immateriella tillgångar identifierats. Eftersom starka varumärken var ett 

förvärvskriterium borde rimligen något varumärke ha identifierats. Att så inte är fallet kan 

förklaras av redovisningsnyckelpersonens uppgifter om att varumärken identifierats men inte 

kunnat värderas på grund av osäkerheten i värderingen. Detta tyder på att varken 

varumärkesnyckelpersonens eller redovisningsnyckelpersonens uppfattning om varumärken 

eller den information som lämnas i de mjuka delarna, överensstämmer med den information 

som presenteras i årsredovisningarnas hårda delar. 

 

I hälften av de undersökta företagen förekommer det skillnader mellan de uppfattningar 

varumärkesnyckelpersonerna i företagen har och den information som presenteras i de hårda 

delarna av årsredovisningarna. Den information som presenteras i de mjuka delarna tenderar 

dock att i större utsträckning stämma överens med varumärkesnyckelpersonernas 

uppfattningar om varumärken. Analysen har även visat att varumärkesnyckelpersonerna har 

ett marknadsföringssynsätt på varumärken, snarare än ett redovisningssynsätt. 

Redovisningsnyckelpersonerna, å andra sidan, har mer ett redovisningssynsätt på varumärken. 

Ett inslag av normativ isomorfism kan urskiljas hos de båda grupperna av nyckelpersoner 

eftersom uppfattningarna inom varje grupp, om vad ett varumärke egentligen är, liknar 

varandra i stor utsträckning. Den normativa isomorfismen kan hjälpa till att beskriva detta 

beteende eftersom den säger att personer med liknande arbetsområde och utbildning tenderar 

att efterlikna varandra.  
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4.2 Kommunikation mellan varumärkesnyckelpersoner 

och redovisningsnyckelpersoner 
 

 

Företag B: s affärsstrategi består bland annat i att förvärva, etablera och utveckla varumärken. 

Med utgångspunkt i legitimitetsteorin i institutionell teori borde därför företaget rimligtvis 

redovisa för intressenterna hur dessa förvärv har gjorts och på vilka grunder. För att skapa 

legitimitet för sin verksamhet torde företaget i allra högsta grad redovisa förvärven noggrant. 

Om företaget inte skulle lyckas med detta borde intressenterna starkt ifrågasätta hur 

förvaltningen av företaget har skötts. Redovisningen av förvärv har för företag B, som nämnts 

ovan, stämt överens med varumärkesnyckelpersonens uppfattning om företagets varumärken. 

En aktivitet som kan förklara denna överensstämmelse med presenterad förvärvsredovisning 

och uppfattningarna hos varumärkesnyckelpersonen är den att nyckelpersonen varit en av de 

två personer som har lett arbetet med att samla in de data som använts för att producera 

årsredovisningarna. Varumärkesnyckelpersonen i företag B visade även att denne var 

medveten om att terminologin skiljer sig mellan människor som arbetar med varumärken och 

människor som arbetar med redovisning. Detta innebär att en av företagets mest insatta i 

företagets varumärken har varit med och lett skapandet av årsredovisningarna, samtidigt som 

denne har kunskap om hur tillgången varumärke uppfattas av olika personer på företaget. 

Detta pekar på att: (1) företag B har ansett att varumärken är en så pass viktig del av deras 

verksamhet att varumärkesnyckelpersonen tilldelats en stor uppgift med årsredovisningen, 

eller att (2) varumärkesnyckelpersonen har en stark ställning på företaget och har på så sätt 

kunnat påverka redovisningen av varumärken, eller (3) en blandning av ovanstående 

påståenden. Otvivelaktigt är dock att varumärkespersonens uppfattningar om företagets 

varumärken har kommit redovisningspersonerna tillhanda. 

 

Företag D liknar på många sätt Företag B i fråga om typ av verksamhet. Företag D:s 

årsredovisning visar bland annat att företaget arbetar med att förvärva och utveckla 

varumärken, vilket i stort hänseende liknar företag B: affärsstrategi. Båda företagen innehar 

dotterföretag med varumärken som enligt nyckelpersonerna och årsredovisningarna är mycket 

starka på sina respektive marknader. Båda företagen innehar över 20 stycken varumärken var, 

varav ett flertal är etablerade på marknader utanför Sverige. Utöver detta har båda företagen, 

mellan 2005 och 2008, gjort förvärv av företag som varit marknadsledande. En intressant 

iakttagelse är dock att företagens årsredovisningar, som nämnts tidigare, skiljer sig åt mycket 
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gällande noggrannheten i redovisningen av förvärven. Vad kan då förklara att företag D:s 

förvärvsredovisning skiljer sig så mycket från företag B:s? En förklaring kan vara att 

varumärkesnyckelpersonen på företag D inte har haft något inflytande på företagets 

årsredovisningar. Varumärkesnyckelpersonen på företag D nämnde i intervjun att denne inte 

deltar i upprättandet av årsredovisningarna överhuvudtaget samt att denne inte har någon 

uppfattning om det utrymme som lämnas åt varumärken i företagets årsredovisningar. Utöver 

detta nämnde nyckelpersonen att denne är i full gång med att upprätta en mer centraliserad 

organisation, där arbetet med varumärken ska ingå, men att arbetet med företagets 

varumärken fortfarande är spritt mellan olika regioner och mellan de individuella 

varumärkena. Med tanke på antalet varumärken och regioner som varumärkesarbetet är 

uppdelat mellan i företag D, torde det därför finnas åtminstone en handfull personer som har 

mycket stort ansvar för företagets varumärken. Kunskapen om företagets varumärken torde 

därför rimligtvis vara mycket geografiskt utspridd. Till skillnad från företag B, där 

varumärkesnyckelpersonen leder arbetet med årsredovisningarna, finns i företag D ingen 

sådan stark varumärkesnyckelperson. Detta ger en fingervisning om att företag D:s 

varumärkespersoner saknar den styrka och vilja som krävs för att kunna påverka 

redovisningen. Någonstans på vägen försvinner den kunskap som varumärkespersonerna på 

företag D har gällande redovisningen. Anledningen till att kunskapen inte når fram kan dels 

förklaras av de terminologiska skillnader mellan varumärkes- och 

redovisningsnyckelpersoner, som påvisats i denna studie. Dessa typer av terminologiska 

skillnader skapar, enligt Wood, kommunikationssvårigheter mellan redovisnings- och 

varumärkespersoner. En annan orsak kan vara bristande kommunikation mellan 

avdelningarna på företag D. Utifrån Shannons kommunikationsmodell är de terminologiska 

skillnaderna mellan vetenskaperna en form av ‖brus‖ som i detta fall orsakar att signalen inte 

når fram till mottagaren i sitt ursprungliga skick. Varumärkesnyckelpersonerna och deras 

uppfattningar om varumärken symboliserar här informationskälla och sändare och 

informationen når aldrig sin destination, vilken i detta fall är årsredovisningens hårda delar. I 

företag B stämmer redovisningen bättre överens, än i företag D, med de uppfattningar 

varumärkesnyckelpersonen har samt de mjuka delarna av företagets årsredovisning. Detta kan 

bero på varumärkesnyckelpersonens insikt om att terminologiska skillnader existerar. Denne 

kan därmed avsiktligt minska ‖bruset‖ i kommunikationen och informationen når på så vis 

lättare fram till destinationen, de hårda delarna i årsredovisningen. En annan förklaring till att 

företag B:s förvärvsredovisning stämmer bättre överens med varumärkesnyckelpersonens 

uppfattning om varumärken, än i företag D, är de skillnader som finns i organisationernas 
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uppbyggnad. Varumärkesnyckelpersonen i företag B är inte bara med vid upprättandet av 

årsredovisningen utan leder även arbetet medan varumärkesnyckelperson D inte deltar alls. 

Varumärkesnyckelpersonen i företag B har även en befattning som i mycket liknar den 

beskrivning av kommunikationschef som Cornelissen förespråkar. Då denne fungerar som ett 

nav i företagets arbete med kommunikation innebär detta en god översikt och god möjlighet 

till att styra företagets kommunikation. Kommunikationen i företag D uppfyller inte samma 

kriterier, vilket kan förklara varför årsredovisningens hårda delar i detta företag inte stämmer 

lika väl överens med varumärkesnyckelpersonens uppfattning om varumärken. 

 

 

4.3 Tillgångsbegreppet 
 

 

Redovisningen av goodwill och immateriella tillgångar har under årens lopp förändrats 

mycket. Debatten fanns tidigare, men tog fart med Moonitz enhetsteori på 50-talet och 

redovisningen i Sverige och utomlands har sedan dess gått från att inte alls redovisa 

immateriella tillgångar till att stegvis tillåta detta i allt större utsträckning. Med dagens IFRS-

regler tvingas till och med företagen att identifiera immateriella tillgångar vid företagsförvärv. 

Utvecklingen ger en fingervisning om att redovisningen av eventuella övervärden och 

immateriella tillgångar vid förvärv är ett mycket komplicerat område. Detta visas tydligt 

bland de undersökta företagen. Exempelvis företag A identifierade ett varumärke, men på 

grund av svårigheter med värderingen redovisades inte varumärket. Detta skedde trots att 

varumärkesnyckelpersonen framhållit varumärket som en av de viktigaste anledningarna till 

köpet. Företag B förvärvade två företag där varumärket utgjorde mellan 25 och 50 procent av 

det verkliga värde av de identifierade tillgångarna, medan företag D inte uppgav att de 

identifierat något varumärke alls trots att de uppgivit dels att starka varumärken är ett 

förvärvskriterium och att företaget som förvärvades var ledande i sin bransch. Eftersom 

redovisningsområdet är av en sådan komplicerad natur kan ett antagande göras om att det är 

svårt att hitta den ekonomiska ‖sanningen‖ bakom redovisningen. IASB har med sina regler 

inte lyckats ta fram regler som tillämpas väl av samtliga företag på Stockholmsbörsen. Detta 

visas tydligt i denna studie samt även i Gauffin och Nilssons studier. Det kan dock tänkas att 

problemen för IASB: s framtagande av heltäckande regler helt enkelt beror på att det inte 

finns någon ekonomisk ‖sanning‖ i redovisningen av förvärven. Detta skulle då innebära att 

köpeskillingen som erläggs vid förvärv inte motsvaras av några tillgångar i det förvärvade 
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företaget och att förvärvaren enbart betalat ett alldeles för högt pris. Med utgångspunkt i de 

undermåliga beskrivningarna av goodwillposternas storlek i årsredovisningarna, exempelvis 

företag D:s korta beskrivning om att goodwill är hänförlig till bedömd framtida 

resultatgenereringsförmåga, ligger den tanken nära till hands. Om ett antagande istället görs 

att det finns en ekonomisk ‖sanning‖ bakom förvärvsredovisningen, kan istället ifrågasättas 

om företagen har kunskaper om förvärven som de enligt IFRS 3 borde dela med sig av i form 

av upplysningar i årsredovisningarna. Då blir istället frågan hur företagen ska göra för att den 

kunskapen ska nå ut till intressenterna. Den omarbetade versionen av IFRS 3 innehåller flera 

förändringar, men det är få av dessa som ser ut att ta sikte på att få fram den ekonomiska 

‖sanningen‖ bakom redovisningen. Det är enbart fler regler som kan vara svåra att tillämpa 

och som kan skapa förvirring bland redovisarna. Finns det någon ‖sanning‖ och är det ens 

önskvärt att få fram den? Utifrån ovan förda resonemang finns inte någon ‖sanning‖ i 

förvärvsredovisningen, utan enbart olika sätt att redovisa. Med en generell standard är det 

omöjligt att finna en ekonomisk ‖sanning‖ med tanke på att den ska gälla för så många olika 

typer av företag och förvärv. Förutsatt att revisorerna godkänt alla företagens 

årsredovisningar, samt att inget av företagen blivit åtalade för bokföringsbrott, kan endast 

tolkas som att samtliga fyra företags redovisningar varit inom lagens ramar. Och eftersom 

årsredovisningarna varit lagenliga, men ändå så pass olika, har IASB uppenbarligen inte 

lyckats ta fram regler som i tillräckligt stor grad uppnår syftet med standarderna, att 

årsredovisningarna ska vara jämförbara. 

 

Företag E har i denna studie använts för att undersöka om det går att värdera ett varumärke. 

Vore varumärken över lag så svåra att värdera att de inte kunde tas upp som separat tillgång 

vid ett förvärv, så skulle detta kunna förklara företags ovillighet att ta upp varumärken som en 

separat tillgång vid förvärv. Företag E, som enbart förvärvat ett varumärke och inte ett helt 

företag, har uppenbarligen lyckats sätta ett värde på tillgången. Uppenbart är att det är lättare 

att värdera ett varumärke när det är den enda tillgången som förvärvas, jämfört med om ett 

varumärke endast är en del av ett förvärvat företag. Av intresse är dock att även företag B har 

redovisat varumärken som en betydande andel i sina förvärv. Dessa två företags sätt att 

redovisa pekar på att det mycket väl är möjligt att identifiera, värdera och redovisa 

varumärken separat från goodwill på sättet som IFRS 3 beskriver. 

 

Med tanke på hur få år IFRS-reglerna varit tvingande för svenska börsföretag är det svårt att 

uttala sig om huruvida resultatutjämning har förekommit i företagen, genom att enbart titta på 
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resultatets storlek över tid. Stora nedskrivningar av goodwillposten, utan att tydligt redovisa 

hur nedskrivningsprövningen har gått till, skulle däremot kunna peka på att redovisningen av 

de förvärvade immateriella tillgångarna används för att jämna ut företagens resultat över tid. 

Företag C är det enda av de undersökta företagen som skrivit ned goodwill någon gång mellan 

2005 och 2008. I företag C:s årsredovisning ges en beskrivning av hur nedskrivningsprövning 

har gått till. Det faktum att företag C:s redovisning av immateriella tillgångar stämmer väl 

överens med varumärkesnyckelpersonens uppfattningar om varumärken gör att en eventuell 

resultatutjämning, om en sådan trots allt skulle ha skett, inte kan användas för att förklara 

skillnader mellan informationen i företag C:s årsredovisningar och 

varumärkesnyckelpersonens uppfattning om varumärken. Företag A, B och D har inte skrivit 

ned goodwillposterna mellan 2005 och 2008, vilket pekar på att goodwillposten inte används 

för att jämna ut resultaten över tid mellan dessa år. De nämnda företagens goodwillposter är 

av tillräcklig storlek för att kunna påverka resultatet avsevärt, men detta har alltså inte gjorts 

under något av de undersökta åren. Även detta pekar mot att skillnaderna mellan 

årsredovisningarnas information och varumärkesnyckelpersonernas uppfattningar inte beror 

på att företagsledningarna använder goodwillposterna eller de förvärvade immateriella 

tillgångarna i övrigt för att resultatutjämna. Det faktum att de tre företagen behållit storleken 

på sina goodwillposter kan naturligtvis inte utesluta att resultatutjämning med hjälp av dem 

kommer att ske i framtiden. Kakburkshypotesen kan möjligtvis förklara beteendet att behålla 

goodwillposternas storlek eftersom företagen då har en stor oidentifierad tillgång som skulle 

kunna skrivas ned för att sänka resultaten vissa år. Kakburkshypotesen kan i detta fall inte 

uteslutas helt då studiens tidsbegränsning endast innefattar de första fyra åren av IFRS-

redovisning i Sverige. Ytterligare ett argument talar emot att resultatutjämning med hjälp av 

goodwillposten skulle kunna förklara skillnaderna mellan varumärkesnyckelpersonernas 

uppfattningar om varumärken och förvärvsredovisningarna. Detta är det faktum att företag 

enligt IFRS 3 har möjlighet att tillskriva förvärvade identifierade immateriella tillgångar en 

obestämd ekonomisk livstid, vilket även har observerats vid ett flertal av de undersökta 

företagens förvärv. Detta skulle medföra att någon avskrivning enligt plan inte skulle bli 

aktuell, utan tillgången skulle enligt reglerna i IAS 38 årligen prövas för nedskrivningsbehov 

på samma sätt som goodwill. Att goodwill och identifierade immateriella tillgångar med 

obestämbar ekonomisk livslängd båda kan prövas för nedskrivning, gör att det inte skulle 

spela någon större roll vilket av de två tillgångsslagen eventuella övervärden vid ett förvärv 

skulle hänföras till då samma typ av resultatutjämning skulle kunna åstadkommas. 
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5 Slutsats och reflektioner 
 

I detta kapitel presenteras inledningsvis de slutsatser som kunnat dras utifrån de två 

forskningsfrågor som varit vägledande för studien. Därefter följer några egna reflektioner 

samt förslag till vidare forskning på ämnet. 

 

5.1 Slutsatser 
 
 Stämmer den information om förvärvade immateriella tillgångar vilken börsföretagen 

lämnar i årsredovisningarna överens med de uppfattningar som uttrycks av 

nyckelpersoner i företagen? 

 

Den första slutsatsen som kan dras är att informationen som de svenska börsföretagen lämnar 

i årsredovisningarnas mjuka delar stämmer överens med nyckelpersonernas uppfattningar om 

företagens immateriella tillgångar. Däremot lämnar vissa av företagen information i 

årsredovisningarnas hårda delar som inte stämmer överens med varumärkesnyckelpersonernas 

uppfattningar om företagens immateriella tillgångar. Detta gäller främst förvärv som, enligt 

varumärkesnyckelpersonerna och årsredovisningarnas mjuka delar, gjorts på grund av de 

förvärvade företagens starka position på deras respektive marknader samt förekomsten av 

starka varumärken. 

 

 Om den information om förvärvade immateriella tillgångar vilken börsföretagen 

lämnar i årsredovisningarna inte stämmer överens med de uppfattningar som uttrycks 

av nyckelpersoner i företagen, vad beror då denna skillnad på? 

 

Flera faktorer som kan förklara skillnaderna mellan varumärkesnyckelpersonernas 

uppfattningar om de immateriella tillgångarna och informationen som lämnas i 

årsredovisningarnas hårda delar har identifierats. Först och främst har konstaterats att 

varumärkesnyckelpersonernas och redovisningsnyckelpersonernas uppfattningar om vad en 

immateriell tillgång, i detta fall varumärke, är för något skiljer sig åt. 

Varumärkesnyckelpersonernas uppfattningar bygger på ett marknadsföringssynsätt där 

terminologi och definitioner härstammar ur traditionell marknadsföringsteori. 

Redovisningsnyckelpersonernas uppfattningar om immateriella tillgångar bygger i större 
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utsträckning på definitioner hämtade ur internationell redovisningsnormgivning. De har ett 

redovisningssynsätt på immateriella tillgångar. Normativ isomorfism kan i viss utsträckning 

förklara dessa synsättsskillnader, då individer inom samma profession och med liknande 

utbildning tenderar att använda liknande terminologi och definitioner.  

 

En faktor som i denna studie kunnat kopplas till hur väl informationen i årsredovisningarnas 

hårda delar stämmer överens med varumärkespersonernas uppfattningar om varumärken, är 

hur kommunikationen mellan varumärkesnyckelpersoner och producenterna av 

årsredovisningarna fungerat. Företag där varumärkesnyckelpersonerna deltar i upprättandet av 

årsredovisningarnas hårda delar producerar årsredovisningar som stämmer väl överens med 

varumärkesnyckelpersonernas uppfattningar om varumärken. Företag där 

varumärkesnyckelpersonerna har en liten eller obefintlig roll i upprättandet av 

årsredovisningarnas hårda delar, å andra sidan, producerar årsredovisningar där de hårda 

delarna skiljer sig avsevärt från varumärkesnyckelpersonernas uppfattningar om varumärken. 

Således spelar kommunikationen mellan företagens olika delar en betydande roll i hur 

årsredovisningarnas hårda delar speglar kunskapen om varumärken inom företagen. Även det 

faktum att immateriella tillgångar är svåra att värdera påverkar hur väl informationen i 

årsredovisningarna stämmer överens med nyckelpersonernas uppfattningar. 

 

I figur 15 illustreras de slutsatser som dragits i denna studie. Vid en jämförelse med den figur 

av problemområdet som presenterades i kapitel 1.2 Problemformulering, har det i denna figur 

tillkommit en ny dimension. Kommunikationen mellan nyckelpersoner på företagen kan inte 

enbart handla om medvetna handlingar från företagens sida för att påverka redovisningen. I 

figur 15 innebär den yttre rektangeln den årsredovisning som skulle kunna upprättas om alla 

personer på företaget hade tillgång till all information hela tiden. Rektangeln representerar på 

så sätt den sammanlagda kunskapen inom ett företag som, åtminstone i teorin, skulle kunna 

presenteras i en årsredovisning. I denna figur skulle kommunikation mellan personer på 

företaget hamna både innanför och utanför den streckade ovalen (d.v.s. den information som 

IFRS 3 kräver). Anledningen till detta är att all kunskap inom ett företag inte måste finnas 

med i årsredovisningen enligt IFRS 3, men tydligt i denna studie är att viktig kunskap som 

nyckelpersoner på företagen besitter inte når upprättarna av årsredovisningarna. 
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5.2 Reflektioner och förslag till fortsatt forskning 
 

 

Kommunikationen mellan personer på svenska börsföretag har i denna studie identifierats 

som en anledning till varför vissa företag upprättar bristfälliga förvärvsredovisningar. Hur 

kommunikationen mellan varumärkesnyckelpersoner och producenter av årsredovisningarna 

går till, och på vilket sätt den påverkar förvärvsredovisningen, vore därför av stort intresse att 

studera i framtida studier. Även förvärvsredovisningens komplicerade natur och utveckling 

kan ha påverkat dagens redovisning av förvärv. Detta har bland annat Carrara (2007) 

uppmärksammat. Då det i studien framkommit att några av nyckelpersonerna anser att det 

finns svårigheter gällande värderingen av immateriella tillgångar kan detta anses vara av 

intresse. Detta skulle kunna ha bidragit till att den ekonomiska ‖sanningen‖ bakom förvärv 

fortfarande är svår att se i årsredovisningarna. Finns det ens någon ekonomisk ‖sanning‖ 

bakom förvärven och är den i sådant fall önskvärd att förmedla i årsredovisningarna? Nyttan 

av förvärvsredovisningen för intressenterna kan antas öka om en sådan ekonomisk ‖sanning‖ 

var lättare för företagen att identifiera. Tydligt är att regelverket i nuläget inte lyckas hjälpa 

 

 
Årsredovisningar 

Den information som 
presenteras i årsredovisningar 

Den information som IFRS 3 kräver 

Den samlade kunskapen inom ett företag 

Kommunikation 

Medvetna avsteg från IFRS 3 

 

Figur 15, Slutsats 
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företagen att identifiera den ekonomiska ‖sanningen‖ på ett enhetligt och användbart sätt. Om 

bristfällig information i förvärvsredovisningen beror på att kunskap inom företagen finns, 

men inte lämnas i årsredovisningarna, eller om fullständig kunskap om förvärv saknas i 

företagen får i denna studie vara osagt. Detta med tanke på att djupare förståelse för denna 

process inte kunnat fås fram. Frågan skulle dock kunna vara av intresse att undersöka i 

framtida forskning.  

 

En faktor som i denna studie initialt antogs ha kunnat bidra till skillnaderna mellan 

varumärkesnyckelpersonernas uppfattningar om varumärken och årsredovisningarnas hårda 

delar var förekomsten av resultatutjämning med hjälp av förvärvsredovisningen. Någon sådan 

resultatutjämning har inte kunnat påvisas. Med tanke på företagens relativt stora 

goodwillposter finns dock fortfarande möjligheten att i framtiden kunna utjämna resultatet 

med hjälp av nedskrivning av goodwillposten. Detta skulle kunna vara ett uppslag för fortsatt 

forskning på ämnet om fem till tio år, då IFRS-reglerna använts av de svenska börsföretagen 

tillräckligt länge för att kvantitativa data skulle kunna analyseras i en större skala. 

 

De frågor som under denna studies gång identifierats vara intressanta för vidare forskning är: 

 

 Hur sker kommunikationen mellan producenter av årsredovisningarna och övriga 

anställda (exempelvis varumärkespersoner) i svenska börsföretag, och på vilket sätt 

påverkar den förvärvsredovisningen? 

 Hur kan kommunikationen mellan producenter av årsredovisningarna och övriga 

anställda (exempelvis varumärkespersoner) i svenska börsföretag utvecklas för att 

förbättra informationen i årsredovisningar? 

 Finns det en ekonomisk ‖sanning‖ bakom förvärv eller finns det endast olika sätt att 

redovisa? 

 Används goodwillposten för att utjämna resultatet över tid i svenska börsföretag? 
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Intervjuguide varumärkesnyckelperson 
 

 Befattning?  

 Arbetsuppgifter?  

 Hur länge på företaget?  

 Hur länge har du haft de arbetsuppgifterna du har nu? 

 Är du ytterst ansvarig för ert företags varumärken? 

 Vad är ett varumärke för dig? 

 Vad kännetecknar varumärket de varumärken som ert företag innehar? 

 Vad är din uppfattning om de senaste företagsförvärv som ert företag gjorde?  

 Vilka är de starka sidorna hos de erhållna varumärkena?  

 Vad kan utvecklas och bli ännu bättre? 

 Hur arbetar ni med att vidhålla/utveckla era varumärken?  

 Hur ser det dagliga arbetet med varumärken ut på företaget? 

 Vilka funktioner i organisationen samarbetar du med gällande varumärkena 

(redovisningspersonal)? 

 Hur sköts värderingen av varumärkena? Vem gör det? (Internt/Extern) 

 Går det att sätta ett värde på era varumärken enligt dig? 

 Har du ett finger med i spelet vid upprättandet av årsredovisningen? Om ja, vad är din 

uppgift? Är det någon annan från din avdelning som jobbar med den? 

 Vad anser du om den plats varumärken får i er årsredovisning? 
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Bilaga 2: Intervjuguide redovisningsnyckelperson 
 

 Vad är en immateriell tillgång, t.ex. ett varumärke, för dig? 

 Hur går identifiering/värdering av immateriella tillgångar till vid förvärvet, sköts det 

internt eller externt? 

 Hur har informations inhämtats för att genomföra identifieringen och värderingen av 

de immateriella tillgångarna? 

 Fanns det någon immateriell tillgång som ni identifierade, men som inte togs med i 

redovisningen p.g.a. av att tillgångens värde inte kunde beräknas på ett tillförlitligt 

sätt? 

 Stötte ni på några andra svårigheter vid identifiering och värdering av immateriella 

tillgångar? 

 Hur genomförs den årliga nedskrivningsprövningen av goodwill ut praktiskt? 

 Är det några saker ni vet att ni ska göra annorlunda (redovisningsmässigt) vid nästa 

förvärv? 


