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Sammanfattning 

Under de senaste åren har det skett en ökning i antalet företagsförvärv och i samband med 

detta riktas fokus ofta på goodwillhanteringen och identifieringen av immateriella tillgångar. 

Det är ett intressant och aktuellt ämne och därför ämnar uppsatsen undersöka hur revisorer 

upplever företags inställning till redovisning av goodwill och varumärken. Utredningen skall 

undersöka om företag är villiga att redovisa varumärke eller om de hellre vill ha kvar det i 

goodwill, om revisorer måste tvinga företagen att separera de två posterna ifrån varandra eller 

om företagen själva är villiga att utföra denna process. Därtill ämnar uppsatsen ta reda på 

vilken varumärkesvärderingsmetod som används. Det teoretiska ramverket presenterar 

principal-agentteorin utifrån ett redovisningsperspektiv, redovisning av goodwill och andra 

immateriella tillgångar, de olika metoderna för varumärkesvärdering samt lämpliga 

redovisningsstandarder. För att ta reda på studiens syfte har en kvalitativ studie genomförts 

där tre revisorer med flera års erfarenhet inom området intervjuats. Materialet från 

intervjuerna presenteras i den empiriska analysen.   
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1. Inledning 

I denna del presenteras en inledande problemdiskussion som ger läsaren en bakgrund till 

problematiken som uppsatsen bygger på. Diskussionen leder slutligen fram till uppsatsens 

syfte.  

 

1.1. Problemdiskussion 

Under de senaste åren har det skett en ökning i antalet företagsförvärv (Grant Thornton, 

2011). I samband med förvärv skall immateriella tillgångar identifieras och separeras från 

goodwill. En av de tillgångar som är aktuella att identifiera vid förvärv är varumärke, vilket 

regleras i redovisningsramverket IFRS. En del forskare anser att varumärket är det verkliga 

värdet på ett företag eftersom det riktas utåt mot kunderna och därför måste tillgången 

identifieras efter förvärvet. (Schiller et al., 2008, s.119)  

IFRS 3 behandlar redovisning vid  rörelseförvärv, men innehåller tolkningsutrymmen som har 

bidragit till att företag bortser från att separera olika immateriella tillgångar från goodwill 

(Shalev et al., 2013).  År 2005 reviderades standarden med målet att reducera goodwillposten 

efter företagsförvärv. Goodwill är ofta den största posten i företags balansräkningar vilket har 

bidragit till att posten är ett väl diskuterat ämne. (Gauffin & Nilsson, 2013) Företag kan välja 

hur de skall redovisa olika immateriella tillgångar och fokus ligger ofta på huruvida företag 

väljer att skriva ned goodwill eller inte. Enligt IFRS 3 ska goodwill årligen testas för 

nedskrivning och posten skrivs inte av, vilket har bidragit till att företag väljer att behålla en 

större goodwillpost (Shalev et al., 2013). 

Goodwill är en omtalad post på företagens balansräkningar och i en del företag är ledningens 

bonus kopplad till resultatet. Detta har bidragit till att företag väljer att låta bli att separera 

goodwill efter ett förvärv (Shalev et al., 2013). Vidare diskuteras det om företagsledningen 

gör aktiva val angående goodwill för sin egen fördel, vilket kallas för opportunistiskt 

beteende. Enligt Carrington (2010) kan det ses som ett problem när företag väljer att agera på 

ett visst sätt och att det inte finns regelverk som är tydliga. Utan tydliga regelverk kan externa 

parter få ett försvårat arbete. En extern part som är inblandad i exempelvis värdering av 

immateriella tillgångar och goodwill är revisorn. 



5 
 

En revisors roll är att kontrollera och granska om företag redovisar företagets prestation och 

resultat på ett korrekt sätt utifrån de regler som existerar (Carrington, 2010). Om företag kan 

välja vilken metod som exempelvis ska användas vid varumärkesvärdering efter förvärv ökar 

svårigheten för revisorer att göra en korrekt bedömning. Ytterligare försvåras deras arbete om 

företag agerar olika gällande goodwillhanteringen, trots att det finns standarder som påvisar 

ett visst agerande. Stämmer Shalev et al. (2013) argumentation angående aktiva val av 

redovisning av goodwill, är det ett beteende revisorer måste försöka bemästra eftersom 

företag skall rapportera ett resultat jämförbart med andra företag. 

I en undersökning gjord av Gauffin och Nilsson (2013) presenteras att mängden goodwill ökar 

i företagens årsredovisningar trots att betydande immateriella tillgångar har identifierats efter 

förvärvet. Varje år görs förvärvsanalyser av företag i Sverige och rapporter från 2012 visar att 

23 procent av köpeskillingen för det förvärvade bolaget ligger i immateriella tillgångar och 54 

procent i goodwill (Gauffin & Nilsson, 2013). Från goodwill separeras olika immateriella 

tillgångar, varav varumärke är en av de vanligaste tillgången att värdera vid förvärv.  

Trots att det skett en ökning i antalet företagsförvärv finns det ingen klar definition och metod 

som företag ska använda sig av vid värderingen av immateriella tillgångarna. Det finns 

metoder och redovisningsstandarder som beskriver hur anläggningstillgångar ska hanteras, 

men den moderna forskningen inom redovisning av immateriella tillgångar är dock 

begränsad. Varumärkesvärdering kan göras genom olika metoder vilket resulterar i olika 

resultat beroende på värderingsmetod (Schiller et al., 2008, s.122). Eftersom det finns olika 

metoder för värderingen kan det uppstå svårigheter för företagen att veta hur och när en metod 

ska tillämpas.  

 

1.2. Syfte 

Syftet med studien är att ta reda på hur revisorer upplever företags inställning till redovisning 

av goodwill och varumärken. Utredningen skall undersöka om revisorer anser att företag är 

villiga att redovisa varumärke eller om de hellre vill behålla det i goodwill. Därefter ta reda på 

om revisorer måste tvinga företagen att separera de två posterna ifrån varandra eller om 

företagen själva är villiga att utföra denna process. Därtill ämnar studien ta reda på vilken 

varumärkesvärderingsmetod som används.  
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2. Studiens ramverk 

I nedanstående kapitel kommer en ekonomisk teori presenteras samt andra nödvändiga 

ramverk och redovisningsstandarder som är grundläggande för uppsatsen. De ramverk som 

presenteras är till för att få en förståelse för de resonemang som presenteras i senare avsnitt. 

 

2.1. Principal-agentteorin utifrån ett redovisningsperspektiv 

Principal-agentteorin är en teori som beskriver förhållandet mellan två parter vilka nämns som  

principalen och agenten (Lambert, 2001). Teorin går ut på att det upprättas ett kontrakt mellan 

dem genom att principalen överlåter ansvar till agenten och agentens uppgift är att utföra det 

uppdrag den blivit tilldelad. Principal-agentteorin är en relevant ekonomisk teori inom 

redovisningsforskningen eftersom den går att använda för att analysera organisationers olika 

kontraktsrelationer och därmed skapa en förståelse för dem. (Heath, 2010, s. 125) Artsberg 

(2005) tillägger att principal-agentteorin kan användas inom redovisning för att förklara de 

flesta fenomen inom detta område.  

Teorin utgår från det grundläggande antagandet inom ekonomisk teori, vilket är att aktörerna 

är rationella och nyttomaximerande. Fokus ligger på relationerna mellan de olika aktörerna 

inom redovisningsområdet. (Artsberg, 2005, s. 84) Wolk et al. (2008) menar att då individer 

tenderar agera för sin egen fördel, kan konflikter uppstå med vad som är mest fördelaktigt för 

företaget. Det kan hända att företagsledningen försöker välja redovisningsregler som ökar 

intäkterna omedelbart, istället för långsiktigt, i syfte att maximera den egna ersättningen. 

Författaren poängterar att många principal-agent förhållanden definieras eller styrs av 

redovisade siffror. Principal-agentteorin antar att chefer som belönas genom bonussystem 

tenderar att maximera sin egen nytta genom att minimera olika kostnader. (Wolk et al., 2008, 

s. 39-41) Detta diskuterar även Shalev et al. (2013) som menar att det finns en relation mellan 

redovisning av goodwill och ledningens bonusersättning då denna är resultatbaserad.  

I samma linje som Wolk et al. (2008) och Shalev et al. (2013) menar Artsberg (2005) att 

förhållandena kan vara konfliktartade eftersom agenten kan agera för sin egen fördel, 

exempelvis för den ekonomiska nyttan, på bekostnad av principalens. Författaren nämner att 

det kan ske genom att agenten väljer en redovisningsmetod som resulterar i högre vinst om 

den egna bonusen är kopplad till resultatet. Artsberg (2005) menar att uppdragsgivaren 
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kommer att välja en revisor som ser till att dennes intresse beaktas så länge som den 

ekonomiska nyttan kommer att överstiga arvodet för revisionen. (Artsberg, 2005, s. 84) 

Enligt Shapiro (2005) är ytterligare en problematik inom principal-agentteorin asymmetrisk 

information, vilket innebär att de olika parterna innehar olika mängd information. Vidare 

diskuteras att principalen inte kan vara helt säker på vem agenten egentligen är och vad den 

faktiskt gör när den förväntas utföra sitt arbete. Principalen kommer dock att försöka minska 

den asymmetriska fördelningen av information genom informationssystem och övervakning.  

Principal-agentteorin appliceras på uppsatsen genom att principalen ses som externa parter 

och företaget som agenten. Revisorn fungerar som övervakare och granskare av företag och 

dess ledning medan agentens uppgift är att tilldela revisorn korrekt och tillförlitlig 

information. 

 

2.2. Redovisning av goodwill och andra immateriella tillgångar 

2.2.1. Redovisning av goodwill 

Egen upparbetad goodwill ska aldrig redovisas eftersom det är svårt att veta vilket värde 

posten skulle få. Goodwill redovisas enbart vid ett förvärv och därefter ska det årligen 

redovisas. (Melville, 2014, s. 111) Efter ett förvärv ska goodwill årligen testas för 

nedskrivningar genom ett så kallat impairment test. Proceduren utförs även om det inte finns 

några indikationer till försämrat värde. (Melville, 2014, s. 120) Enligt principal-agentteorin 

kan företagsledningen bete sig opportunistiskt i samband med förvärv genom att 

företagsledningen kan välja hur de ska redovisa olika poster för att generera ett bättre resultat.  

Enligt Ramanna och Watts (2012) leder redovisning av större goodwillposter till en högre 

vinst efter förvärvet. Vidare menar Shalev et al. (2013) att kostnaden för överskattat 

goodwillvärde ökar sannolikheten för att framtida nedskrivningar skall ha mindre påverkan på 

chefers bonusar. Därefter presenteras att ju mer goodwill ett företag har, desto mindre känsligt 

är chefers bonusar för förändringar i resultatet. Detta kan motivera företagsledningen att välja 

att bortse från att identifiera olika tillgångar från goodwill. Under de senaste åren har det skett 

en ökning i goodwillposten trots att företagen identifierar väsentliga immateriella tillgångar 

från förvärvet vilket har studerats av Gauffin och Nilsson (2013).  
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Denna genomgång leder fram till den första forskningsfrågan, nämligen om företag medvetet 

väljer att inte specificera varumärke efter ett förvärv. Med bakomliggande teori är det 

intressant att studera relationen mellan revisor och företag. Det vore vidare betydelsefullt att 

presentera olika metoder för varumärkesvärdering vilket är studiens andra forskningsfråga. 

Nedan presenteras de metoder som finns för varumärkesvärdering.  

2.2.2. Varumärkesvärdering 

Treffner (2011) beskriver att upparbetat varumärke inte är tillåtet att ta med i balansräkningen 

enligt dagens gällande regler för redovisning. Däremot är det fortfarande möjligt att värdera 

varumärke och nämna det som en tilläggsupplysning i redovisningen. Vid ett förvärv kräver 

dock de internationella redovisningsreglerna att det pris som betalats utöver justerat eget 

kapital hänförs på de huvudsakliga tillgångar som faktiskt har förvärvats, exempelvis 

varumärke. Författaren menar att en anledning till varför det är meningsfullt att värdera 

varumärken är för styrning och kontroll. Vidare menar han att företagens behov att använda 

varumärkesvärdering för styrningsändamål ökar i och med att varumärken idag står för en allt 

större del av värdeskapandet i företagen. (Treffner, 2011, s. 41-42)  

2.2.3. Metoder för varumärkesvärdering 

Det finns tre huvudsakliga tillvägagångssätt som är användbara riktlinjer vid värdering av 

varumärken enligt Liberman och Heberden (2012). Dessa är marknadsvärderingsmetod, 

kostnadsbaserad värderingsmetod och inkomstbaserad metod. Vilken metod som används 

beror på syftet med värderingen, varumärkets och marknadens egenskaper samt tillgången till 

olika datauppgifter.  

2.2.3.1. Marknadsvärderingsmetod  

Seetharaman et al. (2001) skriver att varumärkets värde bestäms enligt vilket belopp det kan 

säljas för på marknaden. Enligt Treffner (2011) innebär marknadsvärderingsmetoden att ett 

varumärke värderas genom jämförelser av transaktioner som gjorts mellan oberoende parter 

med liknande varumärken. Det krävs att varumärkena är likvärdiga gällande varumärkets 

styrka, finansiell och juridisk situation (Treffner, s. 46). Även Liberman och Heberden (2012) 

påpekar detta men tillägger att det också krävs att hänsyn tas till faktorer såsom vilken 

marknad varumärket befinner sig på och strategiska värden som inte är tillgängliga för den 
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nuvarande ägaren av varumärket. Metoden kräver en detaljerad uträkning om hur kompatibla 

två eller flera varumärken är. 

Fastställandet av varumärkets marknadsvärde görs genom en nuvärdesberäkning som 

inkluderar samt diskonterar framtida fördelar förknippade med att äga varumärket. Metoden 

används sällan som förstahandsval vid varumärkesvärdering eftersom det är svårt att få tag på 

jämförbara transaktioner. (Liberman & Heberden, 2012) Antalet transaktioner som är 

kopplade till enskilda varumärken är ofta mycket begränsade och när detaljer väl fås är de inte 

alltid användbara för den aktuella värderingen (Treffner, 2011, s. 46). Seetharaman et al. 

(2001) menar att problemet med metoden är att det krävs att varumärkets marknadsvärde kan 

fastställas. Detta kan bli svårt på grund av att de flesta varumärken saknar en faktisk marknad. 

2.2.3.2. Kostnadsbaserad värderingsmetod 

En annan form av varumärkesvärdering är den kostnadsbaserade metoden, vilket diskuteras 

av Liberman och Heberden (2012). Denna metod baserar sig på de kostnader som använts för 

att skapa varumärket alternativt vilka kostnader som skulle krävas för att återskapa 

varumärket. Metoden baseras på antagandet att det för en investerare inte lönar sig att betala 

mer för ett varumärke än kostnaden som krävs för att ersätta det eller framställa det på nytt.  

Metoden kan i värderingen enligt Seetharaman et al. (2001) ta hänsyn till de kostnader som 

har uppstått i samband med varumärkets utveckling. Sådana kostnader kan vara relaterade till 

marknadsundersökningar, forskning och utveckling kring produkten samt uppbyggnaden och 

upprätthållandet av varumärket. Metoden kräver att alla kostnader som tidigare förbrukats och 

går att relatera till varumärket ska inkluderas i värderingen. Det innebär att samtliga 

anskaffningskostnader som tillhör framtagandet av varumärket måste fastställas för att sedan 

med hjälp av diskonteringsräntor räkna fram ett korrekt nuvärde. Detta är en svaghet med 

metoden eftersom det är svårt att fastställa vilka kostnader som tidigare använts i samband 

med uppbyggandet av varumärket. Speciellt svårt blir det med ”mogna varumärken” som 

funnits i många år. Det är svårt att veta under vilket tidsperspektiv som kostnaderna uppstått 

hos dessa och hur mycket som investerats i varumärket. (ibid) 

Metoden kan alternativt basera sig på de kostnader som skulle krävas för att i dagsläget 

framställa ett likadant varumärke på nytt och fortfarande ha samma styrka och budskap 

(Salinas, 2009, s. 58). Skillnaden med denna metod är att det är betydligt lättare att ta reda på 

kostnader i dagsläget jämfört med att leta upp kostnader som har med det förflutna att göra. 
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Dock finns det fortfarande vissa osäkerheter om vad som kommer att krävas vid 

återframställningen, men det går att göra relativt korrekta uppskattningar eftersom det finns 

statistik att tillhandagå. (Treffner, 2011, s. 47)  

2.2.3.4. Inkomstbaserad värderingsmetod 

En tredje metod som kan tillämpas för värdering av ett varumärke är inkomstbaserad metod. 

Metoden fokuserar på att värdera ett varumärke som ett nuvärde av framtida intäkter. Detta 

görs genom att diskontera vad varumärket förväntas generera under sin ekonomiska livslängd. 

Den inkomstbaserade värderingsmetoden är den mest använda vid värdering av immateriella 

tillgångar. (Liberman & Heberden, 2012) Seetharaman et al. (2001) nämner att eftersom 

metoden fokuserar på varumärkets framtida potential undviks kostnadsrelaterade problem. 

Metoden kräver kännedom om varumärkets framtida intäkter och att dessa diskonteras till ett 

nuvärde. Inom den inkomstbaserade värderingsmetoden finns flera olika tillvägagångssätt för 

att värdera ett varumärke. De vanligaste av dessa är enligt Seetharaman et al. (2001) de så 

kallade prispremiemetoden, royalty kassaflödesmetoden och volympremiemetoden.  

Prispremiemetoden bestämmer värdet på varumärket genom att ta reda på dess framtida 

vinster. Detta görs genom att jämföra ett visst varumärkes pris med en vara som saknar ett 

varumärke, en så kallad generisk vara. (Seetharaman et al, 2001) Metoden syftar till att med 

hjälp av varumärket skall det vara möjligt att ta ut högre priser på en vara med ett visst 

varumärke jämfört med en vara som saknar varumärke. Problemet med metoden är att det kan 

vara svårt att hitta generiska produkter och därför är metoden svår att tillämpa i verkligheten. 

Vanligtvis jämförs varumärket istället med produkter som marknadsförs med svaga 

varumärken. (Treffner, 2011, s. 48) 

Royalty kassaflödesmetoden, även kallad för ”Relief from royalty”, utgår från att 

nyttjanderätten till varumärket bygger på licensavtal istället för äganderätt. Genom att 

använda metoden ser man till vad företaget hade behövt betala ifall de hade licensierat det 

från en tredje part istället för att äga det själv. (Salinas, 2011, s. 73) Genom att göra analyser 

av vilka licensavgifter som ingår i jämförbara varumärken bestäms vilken licensavgift som 

ska användas för licensiering av det aktuella varumärket. På varumärkets förväntade framtida 

kassaflöden appliceras sedan denna avgift. De förväntade framtida licensavgifterna 

diskonteras till ett nuvärde och varumärket värderas genom att se hur mycket företaget sparar 

genom att istället äga varumärket. (Treffner, 2011, s. 50) En fördel med metoden är att värdet 

som genereras är branschspecifikt. Däremot är det svårt att få varumärken som är jämförbara, 
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vilket kan ses som en problematik med metoden. Metoden lämpar sig enligt Seetharaman et 

al. (2001) bättre för internationella varumärken än för sådana som befinner sig på den 

inhemska marknaden.  

Volympremiemetoden använder det diskonterade värdet av förväntade framtida 

rörelseresultat vid värdering av varumärken.  Det här skapas antingen genom en högre 

marknadsandel än konkurrerande varumärken eller genom ökade marknadsandelar under den 

tid varumärket förväntas ha som återstående ekonomisk livslängd. Treffner (2001) nämner att 

volympremie innebär att det är möjligt att sälja större andelar om en vara är av ett visst 

varumärke. Dock är det inte självklart att det behöver vara just varumärket som är orsaken till 

att en viss produkt har större marknadsandel än en annan. Enligt författaren är det viktigt att 

isolera det kassaflöde som skapas av just varumärket och bortse från andra faktorer för att 

kunna göra en varumärkesvärdering. (Treffner, 2001, s. 48-52) 

 

2.3. Redovisningsstandarder 

I och med globaliseringen har det bildats internationella standarder och riktlinjer för företag. 

Många utvecklingsländer använder fortfarande nationella regler för redovisning av företagens 

finansiella information, men fler och fler företag övergår till att använda de internationella 

standarderna istället. (Melville, 2014, s. 5) 

2.3.1. IAS 38 – Immateriella tillgångar 

IAS 38 är en standard som syftar till att redogöra för hur immateriella tillgångar skall 

behandlas i redovisningen. Standarden definierar en immateriell tillgång som en identifierbar 

icke-monetär tillgång utan fysisk substans (IAS 38: 8). Immateriella tillgångar som inte kan 

omfattas av någon annan standard tillhör IAS 38. För att en immateriell tillgång skall få 

redovisas bör den uppfylla allmänna kriterier som nämns i Föreställningsramen1	   samt vissa 

specifika krav som anges i IAS 38. Dessutom måste definitionen på en immateriell tillgång 

vara uppfylld. (Marton et al., 2012, s. 401)	  

                                                
1 Föreställningsramen utvecklades som grund till de enskilda standarderna och är till för att göra de olika 
redovisningsreglerna mer konsekventa. Föreställningsramen används som vägledning i samband med 
upprättandet av redovisning i enlighet med IFRS, men de specifika standarderna gäller alltid i första hand 
framför föreställningsramen. (Marton et al., 2012, s. 26-29) 
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Kriterier som nämns i Föreställningsramen, men som diskuteras mer djupgående i IAS 38 är 

framförallt framtida ekonomiska fördelar, kontroll och identifierbarhet (IAS 38: 10). Det 

första kriteriet innebär att tillgången skall generera framtida ekonomiska fördelar. Med detta 

menas att det måste finnas framtida intäkter kopplade till tillgången (IAS 38: 17). Kriteriet 

därefter är kontroll vilket innebär att företaget måste veta vilka ekonomiska fördelar som 

kommer utifrån tillgången och begränsa andra från att ta del av dessa fördelar (IAS 38: 13). 

Detta kan vara i form av teknisk kunskap och kostnader för upplärning av personal. Det tredje 

och sista kriteriet är identifierbarhet och innebär att tillgången antingen skall vara avskiljbar 

eller att den uppkommer ur juridiska rättigheter (IAS 38: 11; IAS 38: 12). För att en tillgång 

skall vara avskiljbar skall det vara möjligt att separera den från företaget. Exempel på 

immateriella tillgångar som baseras på juridiska rättigheter är patent, licenser, varumärken 

och mjukvaror (Marton et al., 2012, s. 402-403). 

Initialt skall en immateriell tillgång värderas till anskaffningsvärdet. I anskaffningsvärdet för 

separat förvärvade immateriella tillgångar inkluderas inköpspriset och direkt hänförbara 

kostnader för färdigställandet av tillgången till dess avsedda användning. Om en tillgång har 

erhållits genom företagsförvärv är kostnaden för den immateriella tillgången dess verkliga 

värde vid tidpunkten för förvärvet. (Marton et al., 2012, s. 404-405)   

De flesta immateriella tillgångar skrivs av under en angiven period förutom goodwill och 

varumärke. Gauffin och Nilsson (2013) beskriver i sin studie att det skiljer sig hur företag 

redovisar sina immateriella tillgångar. Vissa företag väljer att redovisa varje post för sig, 

medan andra klassificerar tillgångarna och på så sätt redovisar dem i grupper. I linje med det 

här skriver Shalev et al. (2013) att immateriella tillgångar som har en obestämd livslängd, så 

som varumärke, skrivs av under tillgångens ekonomiska livslängd.  

2.3.2. IFRS 3 – Rörelseförvärv 

Företagsförvärv beskrivs som ”a transaction or other event in which an acquirer obtains 

control of one or more businesses” (Melville, 2014, s.103). Konsolidering av företag regleras 

i standarden IFRS 3, vilket redogör för redovisning av koncernbildningar. Målet med IFRS 3 

är att förbättra relevansen, tillförlitligheten och jämförbarheten i den information som 

rapporteras av företag om ett förvärv och dess effekter (IFRS 3: 1). IFRS 3 fastställer att 

samtliga transaktioner där rörelser slås samman skall redovisas som förvärv. För att detta skall 

vara möjligt måste förvärvaren identifieras, förvärvstidpunkten fastställas och storleken av 

köpeskillingen bestämmas. (IFRS 3: 5) 
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Priset på det förvärvade bolaget kan räknas ut på olika sätt, men det som är aktuellt att veta är 

vad det finns för tillgångar och skulder efter förvärvet. Efter förvärvet ska dotterbolagets 

tillgångar och skulder omvandlas och värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten 

istället för till bokfört värde. Köpeskillingen minus värdet på tillgångarna och skulderna 

resulterar i goodwill eller negativ goodwill. Goodwill är ”överpriset” på företaget utifrån vad 

företaget är värt och skall redovisas i balansräkningen. (Marton et al., 2012, s. 102)  

I ovanstående kapitel har det teoretiska ramverket presenterats, vilket ligger till grund för 

kommande kapitel där studiens metodval diskuteras.    
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3. Metod  

I kapitlet som följer kommer studiens metod samt kritik mot denna att presenteras. Det här 

kapitlet är till för att läsaren ska få en förståelse för hur arbetet och insamlingen av väsentlig 

information har gått till. Kapitlet kommer även behandla validitet och reliabilitet vilket är två 

viktiga termer vid en undersökning av ett ämne. 

 

3.1. Ansats 

Uppsatsen bygger på en deduktiv ansats, vilket betyder att forskningsproblemet beskrivs 

utifrån teori, modell och begrepp för att bygga upp vetskap kring ämnet. Det resulterar i en 

”tillämpning av redan vunnen kunskap” (Hultén et al., 2007, s. 56). Uppsatsen är deduktiv 

eftersom att frågeställningen och intervjufrågor som utformats framförallt är baserade på den 

valda ekonomiska teorin om principalen och agenten samt på de övriga delarna i ramverket.  

 

3.2. Intervju 

Syftet med studien är att ta reda på hur revisorer upplever företags inställning till redovisning 

av goodwill och varumärken samt ta reda på vilken metod som används vid 

varumärkesvärdering i samband med förvärv. För att ta reda på detta lämpar sig en kvalitativ 

studie där det valts att intervjua tre auktoriserade revisorer med kunskap om ämnet och med 

flera års erfarenhet inom branschen. De företag personerna arbetar på är väletablerade inom 

revisionsbranschen. Anledningen till varför valet av erfarna revisorer har valts är eftersom 

uppsatsen ämnar få en djupare förståelse kring deras syn på varumärkesvärderingen och 

företags inställning till redovisningen. Samtliga revisorer har arbetat med förvärv och därmed 

identifiering av immateriella tillgångar från goodwill.  

Intervjuerna genomfördes som personliga möten med tre revisorer från olika bolag med 

kunskap om hur varumärkesvärdering går till i samband företagsförvärv. Revisorerna 

kontaktades via e-post och därefter har samtal gjorts med var och en för att närmare beskriva 

arbetet samt bestämma tidpunkt för intervju. Metoden intervju valdes eftersom personlig 

kontakt ökar möjligheten att få bra svar. Intervjuerna utformades som semistrukturerade 

intervjuer där en lista med teoribaserade frågor gjordes på förhand och som sedan ställdes till 

samtliga revisorer. Detta gjordes för att svaren skulle vara jämförbara med varandra och för 



15 
 

att kunna se om det fanns likheter och olikheter mellan revisorernas svar. Frågorna har 

varierats en aning under intervjuernas gång och följdfrågor har uppkommit beroende på hur 

intervjun artat sig. Intervjuerna har spelats in via bandspelare och som tillägg har 

anteckningar tagits. Detta för att intervjuerna i efterhand har transkriberats vilket eliminerar 

missförstånd mellan revisor och författarna för uppsatsen. I den empiriska analysen 

presenteras revisorerna som Revisor A, B och C då samtliga valt att vara anonyma.  

 

Respondent Ålder Antal år i branschen Ort Datum Intervjuns längd 

Revisor A 45 20 Uppsala 2014-05-02 46:50 

Revisor B 42 25 Stockholm 2014-05-07 53:49 

Revisor C 33 8 Stockholm 2014-05-14 54:02 

Tabell 1. Sammanställning av intervjuer 

 

3.3. Metodkritik 

Den kritik som finns mot uppsatsens metodval intervju är framförallt intervjuareffekt, halo-

effekt och att vissa frågor kan uppfattas som kränkande (Hultén et al., 2007, s. 76). För att 

undvika dessa effekter och för att få en avslappnad relation började varje intervju med ett 

generellt samtal om uppsatsen och om det bolag revisorn arbetar för.  För att reducera risken 

för halo-effekten, vilket innebär att intervjuaren har stor respekt för respondenten, var vi väl 

förberedda inför intervjun och som tidigare nämnt startade vi med en generell diskussion 

innan frågorna ställdes till respondenten. Det positiva med intervju som metodval är att 

samtalet kan ändra riktning och att istället för att enbart fråga och få svar kan det bli 

diskussion och samtal mellan personerna. Risken med att samtal uppstår är att den önskade 

informationen inte kommer fram. (Hultén et al., 2007, s. 76-77)  

En möjlig kritik mot metodvalet är antalet intervjuade eftersom enbart tre revisorer har 

berättat sin syn på ämnet, vilket bidrar till att slutsatserna inte behöver spegla hela branschen. 

Detta är vi medvetna om och i slutsatserna har detta tagits hänsyn till. Ett alternativ skulle 

vara att intervjua fler revisorer och även företagsledningar för att kunna kontrastera svaren. 

Dock valdes det här alternativet bort på grund av uppsatsens omfång och tidsperiod. 
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3.4. Validitet och reliabilitet 

Validitet betyder att mäta det som är tänkt att mätas vilket är en grundförutsättning för att få 

ett trovärdigt resultat (Hultén et al., 2007, s. 78). För att kunna uppfylla validiteten i 

uppsatsen, där en kvalitativ ansats använts, har frågor ställts utifrån studiens ramverk och det 

syfte som ämnats för studien. Eftersom intervjuerna gjorts genom personliga möten ökar 

studiens validitet. De validitetsbrister som kan uppkomma vid en kvalitativ metod är det 

begränsade empiriska resultatet som genererar generella slutsatser (Hultén et al., 2007, s. 78). 

Eftersom revisorerna är kunniga inom branschen och har lång yrkeserfarenhet ökar 

trovärdigheten i resultaten. Resultaten av studien kan användas till vidare forskning samt 

andra avhandlingar inom ämnet redovisning.  

Reliabilitet innebär hur noggrann mätningen av svaren är. Detta har stor betydelse för 

kvantitativa ansatser medan för den kvalitativa forskningen inte är lika viktigt. Inom den 

kvalitativa forskningen handlar reliabilitet om på vilket sätt materialet har insamlats samt 

tolkats. (Thunman & Wiedersheim-Paul, 2003) I uppsatsens fall, med en kvalitativ ansats, 

ökar studiens reliabilitet genom att intervjuerna är inspelade och därefter transkriberade, 

vilket innebär att andra personer kan gå tillbaka i materialet och se vad som sagts. Saunders et 

al. beskriver hög reliabilitet som att en undersökning kan resultera i samma resultat vid en 

omprövning, samma observationer kan nås vid en ny undersökning och det finns transparens 

från materialet (Saunders et al., 2009 s. 156).  

 

3.5. Operationalisering 

Operationaliseringen har gjorts genom att utifrån vald teori och syfte utforma intervjufrågor 

som är lättförståeliga. Istället för att använda begrepp som finns i den ekonomiska teorin har 

förenklade ord används. Frågorna är uppdelade i kategorier, vilka behandlas vidare i den 

empiriska analysen. Ett exempel på en intervjufråga som har utformats utifrån teorin är ”anser 

ni att företag i första hand tänker på resultat före standarder” där teorin använder termer som 

”resultatbaserade bonusar”. Anledningen till att frågor skrivits om till förenklat och vardagligt 

språk är för att den intervjuade dels ska förstå vad som menas och dels för att undvika 

obekväma frågor. Eftersom uppsatsen inte behöver koda några svar är det framförallt hur 

intervjufrågorna är ställda som utgör operationaliseringen. Nedan illustreras hur syftet och 

teori kopplas samman med studiens intervjufrågor.  
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Studiens ramverk Intervjufrågor 

Principal-agentteorin 

Redovisning av goodwill 

”Beskriv din relation till dina kunder? Upplever du att företag döljer 

information för dig?” 

”Hur skulle du beskriva ert samarbete med företagsledningen?” 

”Hur upplever du att företag ser på redovisning av goodwill?”  

”Upplever du att det finns tendenser hos företag hur de väljer att 

redovisa goodwill, för egen vinning?”  

”Anser du att det är nödvändigt att separera immateriella tillgångar från 

goodwill?”  

”Måste revisorer påpeka/tvinga företag att separera varumärke från 

goodwill eller är företagen villiga att själva utföra denna process?” 

Metoder för 

varumärkesvärdering 

”Vilken metod används mest för varumärkesvärdering? Varför just 

denna metod?”  

”Varför finns det flera olika metoder för varumärkesvärdering? Vore 

det inte bättre om alla använde en och samma metod?” 

Redovisningsstandarder 

”Är de regler och rekommendationer som finns idag tillräckliga för att 

bolag ska ge en rättvisande bild?”  

”Vad tycker du om IFRS 3 och dess utformning? Är den tillräckligt 

detaljerad och lätt att följa?” 

 

 

 

Tabell 2. Denna figur illustrerar kopplingen mellan studiens ramverk och intervjufrågor. 

Kategorierna som behandlas i uppsatsen är revisor, företag, regelverk och rekommendationer, 

goodwill samt varumärkesvärdering och dess metoder. 
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4. Empirisk analys 

I följande kapitel presenteras studiens empiriska analys vilken innehåller revisorernas svar 

från de genomförda intervjuerna samt författarnas egna reflektioner. Revisorerna nämns som 

A, B och C då de valt att vara anonyma i den löpande texten. 

 

4.1. Revisorn 

Revisor A är 45 år, arbetar som auktoriserad revisor på PwC i Uppsala och har 20 års 

erfarenhet från branschen. Revisor A har arbetat både med börsnoterade företag och ägarledda 

företag. 

Revisor B är 42 år och parter samt auktoriserad revisor på revisionsbyrån RSM Minocon i 

Stockholm. Revisor B har arbetat 25 år inom branschen då han började med extrajobb och 

arbetar med såväl små som stora företag. Därtill utbildar han revisorer inom IFRS.  

Revisor C är 33 år och har arbetat som auktoriserad revisor på KPMG i Stockholm i 

sammanlagt åtta år. Revisor C arbetar främst med granskning av större företag men även med 

mindre uppdrag som riktar sig mot ägarledda företag. Utöver detta utbildar han personalen 

inom IFRS. 

 

4.2. Revisorns relation till klienter  

Revisor A beskriver att han vill ha en nära relation till sina kunder och fungera som ett 

”bollplank” för dem. Dessutom lyfter han fram att det är viktigt med oberoende, men att det 

inte skall hindra från att ha en nära relation. Liksom revisor A poängterar både revisor B och 

C vikten av att vara opartisk. Detta leder till att revisor B upplever att han inte kan ha många 

nära företagsrelationer. Revisor C berättar att hur nära relationen är beror på vem kunden är. 

En del kunder har många frågor och kontakten blir således löpande och relationen tenderar bli 

närmare. Han berättar vidare att relationen inte får bli för nära. ”I vissa lägen blir man bjuden 

till event och behöver tacka nej för relationen blir för nära” (Revisor C). Revisor B upplever 

två olika roller i yrket som revisor, dels rollen som revisor, dels rollen som rådgivare. I rollen 

som rådgivare har han fler nära relationer jämfört med revisorsrollen.  
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Revisor A och C upplever att företag har en bra attityd mot dem som rollen i revisor. Många 

gånger involveras revisor A för att ge goda råd och för att besvara olika frågor. Revisor C 

tillägger att företag ser revisorn som ett stöd och att de har en positiv attityd mot honom. 

Däremot säger Revisor B att företagens attityd mot honom i rollen som revisor är mycket 

varierad. Han menar att revisorer ofta får höra att de kommer in för sent i processen trots att 

de har löpande kontroll under året. En annan viktig aspekt är att företagen gärna ser att 

revisorn är erfaren och vet hur och när de ska agera. Oerfarna revisorer kan oftast upplevas 

som petiga och för noggranna på de oväsentliga felaktigheterna och risken för att företagen 

vill byta revisor ökar. 

 

4.3. Revisorns uppfattning om informationsasymmetri 

Revisor A upplever inte att företag döljer information eller medvetet låter bli att delge 

information, men utesluter inte att det kan förekomma. Han menar att han någon gång har fått 

känslan av att företag inte har berättat allt, men att relationen då måste avbrytas. ”Jag kan inte 

och vill inte arbeta med dem som avsiktligt undanhåller viktig information” (Revisor A). 

Revisor A berättar att förtroendet för varandra är mycket betydelsefullt. Revisor B instämmer 

då även han inte upplever någon skillnad i information mellan revisor och företag. Däremot 

kan han ibland märka att företag berättar en annan variant än sanningen, men inte att de 

försöker manipulera resultatet. Revisor B menar att det är självklart att företagen har mer 

djupgående information än vad en revisor har, ”vilket jag skulle bli förvånad om 

företagsledningen inte hade” (Revisor B), men om det är väsentlig information måste 

ledningen meddela revisorn om detta. Sedan IFRS infördes har det skett förändringar. 

Företagen döljer inte lika mycket information och de är mer medvetna om vad som gäller. 

Revisor C menar att det är svårt att veta om det förkommer någon skillnad i fördelningen av 

information. Han säger att det är grundproblemet när det kommer till värderingsfrågor 

eftersom företagen sitter på kunskapen. ”Det svåraste är att bilda sig uppfattningen om det är 

trovärdigt” (Revisor C). 

Resultatet från intervjuerna är jämförbart med principal-agentteorin eftersom ett kontrakt 

upprättas mellan revisor och företag. Kontraktet är i kraft så länge det finns ett bra och ärligt 

förhållande mellan parterna och därför måste företag agera trovärdigt samt tilldela sann 

information till revisorn. Samtliga revisorer poängterar också att det är viktigt att vara 

oberoende trots att förhållandet är bra. I teorin nämns att problematiken inom principal-
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agentteorin är den asymmetriska informationen som innebär att principalen och agenten 

innehar olika mängd information. Revisor B och C nämner att företagen sitter på mer 

information än vad revisorn gör, men om felaktig information uppenbaras i förhållandet 

mellan revisorn och företaget avbryts relationen omedelbart. Det går inte att samarbeta på det 

sättet eftersom förtroende är viktigt för att revisorn skall kunna göra ett bra arbete. 

 

4.4. Revisorns roll vid företagsförvärv 

Revisor A menar att vid ett förvärv fungerar han som en inre rådgivare till företagsledningen. 

Rollen är att identifiera frågeställningar i ett så tidigt skede som möjligt. Det kan röra sig om 

redovisningseffekter, köpeskillingen och vilka tillgångar som finns. Revisor B beskriver att 

revisorns roll vid ett företagsförvärv är att upprätta en revisionsberättelse och se till att balans- 

och resultaträkningen är korrekt. ”Om förvärvskalkylen är felaktigt gjord resulterar detta i att 

balans- och resultaträkningen också är felaktig” (Revisor B). 

Revisor A menar att en revisor blir inblandad i ett förvärv redan i ett tidigt skede då 

förvärvsobjektet har identifierats. Detta för att kunna vara med och informera samt strukturera 

eftersom det kan få redovisningseffekter. Revisor B berättar att  även han vill ha information 

om ett rörelseförvärv så tidigt som möjligt, gärna innan avtal hunnit signerats för att undvika 

fel. ”Revisorn behöver vara proaktiv och komma in tidigt. Blir någonting fel går det inte att 

ändra om det har gått för länge” (Revisor B). Revisor B menar att om revisorn är med tidigt i 

planeringen undviks informationsasymmetri. Han kan inte vänta till slutet och ”bara skriva 

under” (Revisor B), utan måste vara med under hela processen.  

Intervjuerna visar att kontraktet mellan parterna som beskrivs i principal-agentteorin upprättas 

i ett så tidigt skede som möjligt. En av orsakerna till detta är för att undvika den asymmetriska 

informationen. Denna motarbetas hela tiden av revisorerna genom regelbunden kontakt redan 

i ett tidigt skede av förhållandet. 

 

4.5. Revisorns syn på goodwill och andra immateriella tillgångar 

Revisor A upplever att företag inte bryr sig om separationen av goodwill för att det är enklare 

att ha allt i samma post, men inte att de styr redovisningen av goodwill för att förbättra 

resultatet.  Vidare menar han att redovisningen av varumärke ofta blir en teknisk övning för 
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företag och att de inte alltid anser att de har köpt ett varumärke. Det blir många gånger en 

räkneövning efter principen ”vi gör något för att visa att vi i alla fall har gjort någonting” 

(Revisor A). Revisor B upplever att vissa företag ger för mycket information och att risken 

ökar för att det väsentliga ska försvinna. Han beskriver därefter att företag ser på goodwill och 

varumärke som samma sak. Han berättar att många allokerar för mycket till goodwillposten 

och att det borde finnas mer nedskrivning av goodwill. ”Företag kan försvara goodwill även 

om det går dåligt” (Revisor B), vilket revisor B anser vara mycket konstigt. Han berättar 

också att ”företag gör fler och fler förvärv utan att skriva ner goodwill, vilket leder till en 

växande post i företagens balansräkningar” (Revisor B). Revisor C nämner liksom revisor B 

att företag inte gör någon större åtskillnad mellan goodwill och varumärke i redovisningen: 

”De är inte samma sak, men företag ser på dem och hanterar dem lika då de inte behöver 

skrivas av”. 

Revisor A skulle gärna vilja svara ja på frågan om det är nödvändigt att separera immateriella 

tillgångar från goodwill. Dock är hans mening en aning delad. Han menar att det ibland enbart 

blir en teknisk övning om databaser och varumärke och att ingen kan försvara vad det 

egentligen är. ”Det kastas in i en modell och så kommer en siffra ut” (Revisor A). Det blir 

enligt honom emellanåt en något för akademisk övning utan att komma åt det väsentliga. Efter 

ett förvärv påpekar han att goodwill behandlas rätt och att nedskrivningstester årligen utförs. 

Det kan dock vara svårt att veta vilka kassaflöden och goodwill som är kopplade till vad. 

Revisor B har liksom revisor A en blandad syn på om det är nödvändigt att separera 

immateriella tillgångar från goodwill, men menar ändå att vid ett förvärv är bra att bryta ut de 

olika posterna för att visa vad som faktiskt har köpts. ”Det är bra att visa och motivera vad 

goodwill består av eftersom det inte är en restpost” (Revisor B). Han berättar vidare att 

varumärke är den andra största posten efter goodwill och att ingen av dessa har en bestämd 

avskrivningstid, vilket är fördelaktigt för resultatet. Revisor C anser däremot att det definitivt 

är nödvändigt att separera immateriella tillgångar från goodwill eftersom tillgångar kan ha 

olika nyttjandeperioder. 

Vilka immateriella tillgångar som är nödvändiga att redovisa vid ett förvärv beror enligt 

revisor A på vad företaget köper och vad de vill komma åt. Enligt honom hänger det ihop med 

orsaken till varför bolaget köptes. Han upplever att revisorn måste påpeka åt företagen att de 

ska separera varumärke från goodwill. Även revisor B menar att han upplever att revisorer 

måste upplysa företagen och påpeka separationen även om det inte påverkar resultatet 

negativt. Revisor C håller inte med revisor A och B då han inte anser att revisorn måste 
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påpeka åt företagen att separera varumärket från goodwill. Han tillägger dock att revisorer 

trots detta skulle kunna bli ännu tydligare på att poängtera vikten av att separera. 

Revisor A nämner att företagen hellre vill ha kvar varumärke i goodwill eftersom det är 

enklare. ”Det är ingen som egentligen bryr sig om de olika posterna. Företagen säger att de 

inte bryr sig och analytikerna bortser från posterna då det är krångligt” (Revisor A). Det blir 

revisorns roll att tvinga dem. Han upplever det som att företagen förstår vad han säger, men 

att de tycker att det jobbigt när han säger åt dem vad som måste göras. Ofta får han frågan: 

”Hur noggranna måste vi vara, måste allt identifieras?” (Revisor A). Revisor B är inne på 

samma spår som revisor A och lyfter fram att företagen många gånger anser att det är 

ansträngande att separera och att de inte spelare någon större roll för dem. Ofta är det revisorn 

som säger åt dem vad som ska göra.  

Det finns ett fåtal företag som har valt att årligen skriva ned goodwill för att undvika 

granskning och bli ifrågasatta av media. Detta är någonting som revisor B anser är 

fördelaktigt. Eftersom många nya förvärvs görs ökar goodwillposten och därför 

rekommenderar han att fler skulle skriva ned goodwill oftare. Revisor A ser däremot inga skäl 

till att företag skulle låta bli att separera goodwill för att manipulera sitt resultat. Han berättar 

att revisorer i större utsträckning borde ifrågasätta vilka strategier som finns och varför 

företag gör på ett visst sätt. Personligen anser revisor A att han inte har utmanat företag 

tillräckligt angående goodwillposten: ”Nedskrivningstestet blir en räkneövning som 

egentligen borde ifrågasättas och innehålla mer diskussion”. Revisor C upplever att företag 

ofta vill visa vad de har förvärvat och därför identifierar de goodwill självmant. Dessutom 

menar han att de gör det för att undvika revisionsproblem. Däremot menar han att det kan 

finns en risk för att företag tänker på resultatet och vill allokera mer till goodwill om företag 

använder bonussystem. Ledningen har då ofta en optimistisk syn på resultatet. ”Vid dessa fall 

måste vi vara noggranna och gå in hårt och ifrågasätta hur de ska uppnå detta” (Revisor C). 

I studiens ramverk argumenteras det för att individer tenderar agera opportunistiskt och för sin 

egen fördel genom att företagsledningen medvetet väljer redovisningsregler som maximerar 

den egna ersättningen. Det framkommer även i ramverket att redovisning av större 

goodwillposter ger högre vinst efter förvärv och att det kan ge incitament till ledningen att 

bortse från att identifiera olika tillgångar från goodwill. Efter samtal med tre verksamma 

revisorer har det framkommit att detta inte verkar stämma i praktiken. Intervjuerna pekar på 

att det inte är möjligt att styra resultatet så att det gynnar enskilda individer eftersom 
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revisorerna säger åt företagen att separera goodwill. Dessutom är revisorer noggranna och 

ifrågasätter företagen om det visar sig att ledningen ersätts genom bonussystem. Intervjun 

med revisor C pekar på att företag själva är villiga att redovisa vad som förvärvats för att 

undvika revisonsproblem. Intervjuerna med revisor A och B tyder inte på detta, men enligt 

dem säger istället revisorn åt företagen att de måste separera goodwill och därför är det inte 

möjligt att bortse från identifieringen av tillgångar.  

Den främsta orsaken till att företag inte vill separera goodwill beror inte på den egna 

ersättningen utan snarare på okunnighet och lathet. Företagen påstår att separationen inte 

spelar någon roll då den enbart en onödig och teknisk övning som de egentligen inte bryr sig 

om. Något intresseväckande som framkom under intervjun med revisor B är att media har en 

roll i goodwillredovisningen. Med detta menar han att några företag har börjat använda sig av 

årlig nedskrivning av goodwill även om det inte finns några indikationer för detta, enbart för 

att undvika uppmärksamhet från media.  

 

4.6. Revisorns syn på regelverk och rekommendationer 

Revisor A anser att de regelverk och rekommendationer som finns idag är tillräckliga för att 

bolag ska kunna ge en rättvisande bild av verksamheten om de vill. Det beror på vilken ansats 

de har eftersom det finns utrymme för tolkningar i IFRS. Han menar att om ett företag vill ge 

uttömmande information är det möjligt, men att det också går att ”skruva på informationen 

beroende på vilken transparens företag vill ha” (Revisor A). Revisor C instämmer och berättar 

att ”regelverket som finns idag har stöd för att ge en rättvisande bild, dock finns det utrymme 

för bedömningar men det kanske måste finnas det” (Revisor C). Revisor B tycker att IFRS 3 

har blivit väletablerat och han tror att bolag upplever att det är enklare nu än innan IFRS 3 

infördes. Revisor B och C instämmer med revisor A och båda anser att de regler och 

rekommendationer som finns idag är tillräckliga för att bolag skall kunna uppvisa en korrekt 

bild. Revisor B menar att vägledningen är bra och att de stora byråerna är duktiga på att ge ut 

bra manualer. Vid tillämpning av komplicerade standarder finns det bra vägledning om hur 

dessa skall tillämpas. Enligt revisor B är det inte bra om redovisningen skulle bli mer 

regelbaserad såsom i USA.  
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4.7. Revisorns syn på varumärkesvärdering och dess metoder 

Revisor A anser att det är bra att redovisa förvärvade varumärken separat om det är relevant 

och om det är varumärket som har köpts. Enligt vad han känner till är den vanligaste metoden 

för varumärkesvärdering den så kallade ”Relief from royalty” metoden. Revisor B berättar att 

det finns flera olika metoder för värdering av varumärke och enligt honom beror det på att 

metoderna räknar på olika saker. Däremot nämner han att det i 99 % av fallen är ”Relief from 

royalty” metoden som används. ”Metoden innebär en kostnadsbesparing för företagen då de 

slipper betala för varumärket till ägaren” (Revisor B). ”Relief from royalty” metoden är enligt 

revisor B en enkel metod att räkna på eftersom det finns branschindex för vilken royalty som 

ska användas vid beräkningen. Revisor C berättar även han att den vanligaste metoden är 

”Relief from royalty” metoden eftersom ”metoden tydliggör hur företagen tänkt” eftersom 

metoden visar beräkningarna.  

Revisor A känner inte till de andra metoderna mer djupgående. Revisor B lyfter fram att han 

inte har något bra exempel på när andra metoder använts och att han personligen under sin 

karriär aldrig sett något fall där marknadsmetoden använts. Han berättar att metoden kräver 

att det finns ett noterat pris på varumärket vilket inte alla gånger finns och att varumärken 

dessutom ofta saknar en aktiv marknad. För att använda marknadsmetoden berättar han att det 

måste gå att hitta ett liknande företag med liknande varumärke som sålts tidigare och priset 

måste finnas offentligt vilket sällan finns. Enligt revisor B har marknadsmetoden alltför 

många svårigheter. Revisor C säger att ”marknadsmetoden blir lätt en glädjekalkyl och jag har 

inte varit med om någon som använt den kostnadsbaserade metoden” (Revisor C).  

Revisor A anser det inte vara något problem med att det finns flera olika metoder så länge 

företag redovisar vilken metod de använder och hur de gör. Det är viktigt att lämna relevant 

information eftersom det kännetecknar god redovisning. Då kan andra göra på samma sätt 

eller använda sig av en annan önskad metod, men fortfarande förstå vilka siffror som är 

relevanta och viktiga för uträkningen. Dock menar revisor A att det sker i allt för liten 

utsträckning. Inom stora företag görs valet av metod av speciella team och i andra fall kan 

rådgivare tas in som berättar vad som skall göras och ger dem en modell. Den erfarenhet 

revisor A och C har tyder inte på att valet av metod hänger samman med någon form av bonus 

eller förbättrat resultat. Revisor C menar att det måste finnas flera metoder för att företag skall 

kunna ge en korrekt bild. ”Varje situation är så specifik att det måste finnas olika metoder för 

annars skulle de inte kunna ge en rättvisande bild” (Revisor C).  
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Resultatet från intervjuerna tyder på att det är enbart är en metod som används för 

varumärkesvärdering. Samtliga revisorer menar att det i praktiken enbart är Royalty 

kassaflödesmetoden eller ”Relief from royalty” som används för varumärkesvärdering. Det är 

denna metod de har djupgående kunskap om och det är den enklaste metoden att använda. 

Den kostnadsbaserade metoden saknar revisorerna erfarenhet av och marknadsmetoden har 

enligt dem många svårigheter då varumärke saknar en faktisk marknad. Detta stämmer även 

överens med studiens ramverk som beskriver att metoden sällan används som förstahandsval 

på grund av svårigheterna. Resultatet från intervjuerna pekar på att den forskning som finns 

angående värderingsmetoder för varumärke inte används fullt ut i praktiken. Det är enbart 

Royalty kassaflödesmetoden som är väletablerad, medan de andra knappt används. Det är 

därför intressant att det finns flera metoder, men att de ändå inte används i större utsträckning. 
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6. Slutsatser 

I nedanstående kapitel diskuteras uppsatsens slutsatser samt en sammanfattning från studien 

med förslag till vidare forskning.  
 

Studiens syfte var att undersöka hur revisorer upplever att företag ser på goodwill och dess 

separation i samband med förvärv. Fokus har legat på att ta reda på om företag är villiga att 

redovisa varumärke eller om de hellre vill ha kvar det i goodwill och om det är revisorn som 

måste tvinga företagen att utföra separationen. Uppsatsen har sammanfattningsvis resulterat i 

att revisorer ser på hanteringen av goodwill och varumärkesvärdering vid förvärv på liknande 

sätt. Det har framkommit att revisorerna anser att företag inte bryr sig om att separera 

goodwillposten eftersom det är enklare att låta allting finnas i en enda post. En del företag 

anser att goodwill och varumärke är samma sak och därför bortser de från att separera 

varumärket därifrån. Enligt revisorerna allokerar många företag för mycket till 

goodwillposten och nedskrivningstesterna borde göras i högre grad än vad som görs, vilket 

även diskuteras av forskarna Gauffin och Nilsson (2012).  

 

I vald teori presenteras det att det upprättas ett kontrakt mellan principalen och agenten samt 

att det kan förekomma en informationsasymmetri mellan parterna. Revisorerna berättade att 

det ibland finns skillnad i informationen mellan revisor och företag, men att företagen ofta är 

villiga att delge revisorn den väsentliga informationen. En av revisorerna poängterade att det 

är självklart att företagen besitter mer information och kunskap om företaget än vad revisorn 

gör, men att företagen i många fall är villiga att berätta för revisorn om väsentliga 

transaktioner. Som samtliga revisorer menar är det viktigt att tidigt vara engagerad och 

delaktig i ett förvärv just för att undvika missförstånd och för att ha lika information. På så 

sätt undviks informationsasymmetrin. Att informationsasymmetri skulle förekomma i den 

grad som presenteras i principal-agentteorin är enligt de intervjuade revisorerna inte ett 

problem då företagen är samarbetsvilliga. Om det skulle vara som teorin beskriver, att 

företagen döljer information, är revisorn i de flesta fall snabb på att avsluta samarbetet. Det är 

dock svårt att påstå att det inte finns någon informationsasymmetri mellan agent och principal 

eftersom uppsatsens respondenter är de som är ansvariga för att eliminera denna. Skulle de 

säga att det finns skillnader i informationsfördelningen kan det leda till att de inte utför yrket 

korrekt. Därav kan inte denna slutsats fastslås.  
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Två av revisorerna är eniga om att de måste påpeka till företagen att goodwill skall separeras 

och relevanta immateriella tillgångar identifieras för att veta vad som faktiskt har förvärvats, 

vilket är i linje med vad som står i redovisningsstandarderna. Huvudorsaken till att 

revisorerna måste upplysa företagen om hur goodwill skall hanteras visar sig dock inte bero 

på att företag vill förbättra resultatet, vilket bland annat diskuteras av Shalev et al. (2013), 

utan snarare på att de som hanterar redovisningen har bristfällig kunskap och anser det vara 

för besvärligt att separera varumärket. Detta skulle kunna innebära att företag skyller på 

okunskap för att dölja ett opporturnistiskt beteende istället för att bli avslöjade av revisorn.  

 

Utifrån studien som gjorts har intressanta resultat framkommit då dessa inte alltid stämmer 

överens med det som presenterats i ramverket. En av anledningarna till det kan vara att 

principal-agentteorin är en teori som kan användas i många olika scenarion och att det kan 

finns tolkningsutrymme i vald teori. En nyare studie som har används i ramverket är av 

Shalev et al. (2013) och även deras studie och uppsatsens resultat skiljer sig en del åt. En 

orsak kan vara att uppsatsen är utförd i Sverige med svenska revisorer och deras samarbete 

med företag kan skilja sig åt jämfört med USA där majoriteten av redovisningsforskningen är 

utförd. Att USA och Sverige skiljer sig från varandra har även framkommit under en intervju, 

där revisorn nämnde att USA har ett mer detaljerat regelverk än Sverige. Studien som Shalev 

et al. (2013) har gjort kan ha fokuserat på företag där bonusar har en större koppling till 

resultat jämfört med svenska företagen, vilket kan vara en förklaring till de skilda resultaten.  
 

Som tidigare nämnts skriver Shalev et al. (2013) att företag inte vill separera goodwill för att 

få bättre resultat. Det kan jämföras med vad en av revisorerna menar då han säger att det är 

konstigt att goodwill kan försvaras trots att företag går med dåligt resultat och nedskrivning ej 

har utförts. En annan orsak till att företag inte separerar varumärke från goodwill är att företag 

ser på dem och hanterar dem lika då ingen av dem behöver skrivas av. I vissa förvärv där det 

är tydligt att varumärke har förvärvats är företagen villiga att separera varumärket, men i 

många av fallen har de ingen kunskap om tillgångarna ska hanteras.  
 

Ytterligare en intressant aspekt som kan jämföras med studien av Shalev et al. (2013) är att 

revisorerna har olika uppfattningar om vad som är nödvändigt att separera i immateriella 

tillgångar, då en av dem anser att det ibland kan bli en för teknisk övning om databaser och 

varumärke medan en annan revisor anser att alla immateriella tillgångar ska separeras från 

goodwill då de har olika nyttjandeperioder. Den intressanta aspekten här blir hur företagen 
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skall veta hur de ska hantera goodwill då inte revisorerna är eniga om separationen. En av 

revisorerna kommenterar även detta genom att säga att de kunde bli ännu tydligare på denna 

punkt. Samtliga var dock eniga om att det väsentliga skall redovisas vid ett förvärv.  
 

Studiens andra forskningsfråga är att ta reda på vilken värderingsmetod det är som används 

idag. Efter samtal med auktoriserade revisorer som arbetat inom branschen i flera år kan 

slutsatsen dras att det huvudsakligen enbart finns en metod som används för 

varumärkesvärdering vid förvärv, trots att det forskas kring flera olika metoder. Revisorerna 

är eniga om att det är royalty kassaflödesmetoden som används eftersom det är den enklaste 

metoden att använda i praktiken. Det har även framkommit att de andra metoderna i stort sätt 

är okända för revisorerna. Detta är ett mycket intressant resultat som pekar på att samtliga 

revisorer är inne på samma linje gällande värderingsmetoderna. Det är en enda metod de har 

kunskap om och erfarenhet av trots att det finns flera metoder. Som en av revisorerna nämnde 

måste ändå de olika metoderna finnas kvar eftersom företag kan välja att använda annan 

metod. I uppsatsens fall kan det vara så att studien är för liten i omfattning för att kunna 

fastslå att det enbart är royalty kassaflödesmetoden som används.  
 

Djupare forskning inom ämnet rekommenderas av den orsaken att det skulle vara intressant 

att få fler perspektiv på problematiken. Det skulle vara intressant att i tillägg även intervjua 

redovisningsforskare och företag för att jämföra deras svar med revisorernas.  På så vis skulle 

det vara möjligt att få en djupare förståelse inom området och mer generella slutsatser skulle 

kunna dras. Det skulle också vara intressant att intervjua fler revisorer för att se om likheterna 

fortfarande skulle vara detsamma som denna studie kom fram till. Dessutom studera djupare 

varför det endast är en metod som används för varumärkesvärdering och ta reda på orsaken 

till varför de andra metoderna inte är lika etablerade.  
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Bilaga 1: Intervjufrågor 

Namn:  

Ålder:  

Hur många år har du arbetat i branschen:  

 

 

1. Beskriv din relation till dina kunder? Upplever du att företag döljer information för 

dig?  

2. Vad är revisorns roll i samband med företagsförvärv och värderingen av varumärken? 

3. Hur skulle du beskriva ert samarbete med företagsledningen? 

4. Har du någon internationell erfarenhet? I så fall, vilka skillnader ser du i redovisning 

av immateriella tillgångar? 

5. Anser du att redovisning av immateriella tillgångar är nödvändigt? 

6. När blir revisorn involverad i ett förvärv? 

7. Vilken roll har en revisor vid ett förvärv? 

8. Hur upplever du att företag ser på redovisning av goodwill? 

9. Hur upplever du att företag ser på redovisning av immateriella tillgångar?  

10. Hur upplever du att företag ser på redovisning av varumärken? 

11. Anser du att företag i första hand tänker på resultat före standarder och 

redovisningsregler?  

12. Vilken attityd anser du att företag har mot dig i rollen som revisor? 

13. Tenderar varumärken redovisas oftare inom vissa branscher och i så fall varför? 

14. Upplever du att det finns tendenser hos företag hur de väljer att redovisa goodwill, för 

egen vinning? 

15. Är de regler och rekommendationer som finns idag tillräckliga för att bolag ska ge en 

rättvisande bild? 

16. Vad tycker ni om IFRS 3 och dess utformning? Är den tillräckligt detaljerad och lätt 

att följa? 

17. Ser du att IFRS 3 har blivit väletablerad och underlättat företagens redovisning? 

18. Anser du att det är nödvändigt att separera immateriella tillgångar från goodwill? 

19. Hur behandlas goodwill efter ett förvärv? 

20. Vilka immateriella tillgångar är nödvändiga att identifiera? Ger dessa någon större 

betydelse för företagets resultat? 
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21. Måste revisorer påpeka/tvinga företag att separera varumärket från goodwillposten 

eller är företagen villiga att själva utföra denna process? 

22. En del forskare säger att goodwill är den viktigaste och mest redovisade tillgången, 

vad anser du? 

23. Anser du att det är bra att redovisa de förvärvade varumärkena separat? 

24. Varför finns det flera olika metoder för varumärkesvärdering? Vore det inte bättre om 

alla använde en och samma metod? 

25. Vilken metod används mest för varumärkesvärdering? Varför just denna metod?    

26. Hur sker valet av metod? Väljer företagen själva vilken metod som passar dem bäst? 

27. Ger de olika metoderna stora skillnader i värden? 

28. Kan valet av metod hänga ihop med någon form av bonus/förbättrat resultat? 

29. Finns det någon annan metod som skulle lämpa sig bättre än den som används idag? 

30. Vilken inställning anser du att företag har angående varumärkesvärdering? 

 


