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Abstract  
Brands can be one of the most valuable assets a company holds. These intangible assets are difficult to 

value and brand valuation is today a debated subject. By register or incorporate a trademark you can get 

sole right to it. This legal protection is a big part of the brand. The purpose of this essay is to analyse 

the value of a brand in an economical historical perspective with institutional theory and law and 

economics. I will describe how the legal framework for accounting (Bokföringslagen and 

årsredovisningslagen) and trademarks (varumärkeslagen) changes from 1960 to 2010. By looking at 

articles from Nordiskt immateriellt rättsskydd (NIR) about trademarks and brands from 1960 to 2010 I 

will try to analyse how the view of brand valuation changes during these years. My result is that brands 

get more and more popular and the value of a brand is more important in 1990 and forward then it was 

in the 1960’s. I also find it hard to decide whether brands should be activated in company’s balance 

sheet because of the uncertainty and subjectivity in brand valuation. 
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1 Inledning 
Företag lägger idag mycket pengar på marknadsföring och vill skapa sig en stark position på 

marknaden. När jag går till affären och ska handla mat står jag inför valet att köpa en produkt jag 

känner till och vet hur den smakar som kostar någon krona mer än en annan kanske likvärdig 

produkt jag aldrig har testat. Det avgörande kan i mitt val bli varumärket. Vill jag vara säker på att 

få det jag efterfrågar med kvalité väljer jag produkten av det varumärke jag känner till, trots att 

den är några kronor dyrare. Känner jag mig däremot mer äventyrlig och resultatet av produkten 

inte är lika viktigt kan jag våga prova det nya, okända varumärket. Ska jag ha vänner över på 

middag så väljer jag garanterat det säkra före det osäkra. Känner du också igen dig i 

beskrivningen? 

Konsumenter idag står inför flera val varje gång en vara ska konsumeras och varumärket 

kan hjälpa konsumenten i valet och identifieringen av olika produkter. Värdet för ett företag att 

ha ett starkt varumärke ökar med åren. Varumärket spelar inte bara roll för konsumentens dagliga 

inköp utan även för värdering av företagets aktier och värde av företaget vid en eventuell 

försäljning. En juridisk ensamrätt till varumärken kan fås genom registrering eller inarbetning om 

märket har särskiljningsförmåga. Hur mycket är ett varumärke värt och hur värderas det? 

Varumärke är en immateriell tillgång, det vill säga något värdefullt som inte går att ta på. De stora 

företagens faktiska värde kan idag vara ett av företagets största tillgångar, trots det så redovisas 

varumärken inte i balansräkningen.1 Idag är varumärkets roll i balansräkningen en omdebatterad 

fråga, men hur har värderingen av varumärken sett ut de senaste femtio åren? 

 

1.1 Problembeskrivning 

För att aktiemarknaden ska fungera korrekt krävs att det finns tillräcklig information för de 

potentiella investerarna. Information krävs för att ta ett välgrundat beslut om att investera i aktier 

i ett visst företag. 2 Alla börsföretag har en informationsplikt, de ska dels offentliggöra viss 

regelbunden information samt information kring särskilda händelser. Finansiell rapportering i 

form av årsredovisningar är ett exempel på information ett börsföretag måste offentliggöra. 

Årsredovisningen består av resultatrapport, balansrapport, förvaltningsberättelse, noter och en 

kassaflödesanalys.3 Utifrån denna information ska investerare kunna bedöma hur bra det går för 

företaget och avgöra om det är värt att köpa aktier. Det är därför viktigt att informationen är så 

tillförlitlig som möjligt, speciellt eftersom marknaden fungerar bäst när informationen är 

                                                
1 Prop. 2009/10:225, s. 79.  
2 Kågerman m.fl. (2008), s. 141. 
3 Eklund & Stattin. (2016), s. 405. 
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fullständig.4 Varumärket är idag en av de viktigaste tillgångar ett företag har. Trots detta är det 

inte självklart att redovisa varumärket i balansrapporten. Anledningen kan vara att värderingen av 

varumärken oftast är svår att göra och osäker. Att inte redovisa varumärket i balansrapporten gör 

att investerarna har mindre information än vad de behöver om företaget och detta är ett problem 

då prisbildningen på aktiemarknaden är beroende av information. Idag börjar allt fler företag 

redovisa sina förvärvade varumärken. Men hur har diskussionen kring detta sett ut tidigare? Hur 

har problemet med varumärkesvärdering behandlats de senaste femtio åren? 

Det verkliga värdet på ett företags varumärke sätts först vid en försäljning av företaget. 

Företaget har i varumärket en tillgång, som på stora företag är värda miljarder som inte redovisas. 

Världens mest kända varumärke Apple värderades till 185 miljarder dollar år 2017. 5  Hur 

rättvisande bild av företaget skulle det ge ifall Apple inte tog upp sitt varumärke som en tillgång? 

Grunden med värdering av varumärken ligger i subjektiviteten. Ett varumärke består av 

konsumenters tillit till och syn på företaget, investerares vilja att köpa företaget samt den 

ensamrätt, det juridiska skydd som varumärket har. Alla dessa aspekter och många fler bidrar till 

den subjektiva bedömning som görs när ett varumärke värderas. Idag finns flera olika metoder 

som används för att värdera ett varumärke så att redovisningen blir så tillförlitlig som möjligt, 

trots det varierar värderingen hos olika företag. År 2005 blev IFRS regler tvingande för alla 

börsnoterade företag.6 I samband med detta kom ytterligare riktlinjer för värdering av företag, för 

att skapa en mer harmoniserad värderingsmetod. Intresset kring varumärken och dess värdering 

är idag stort, för tio, tjugo och trettio år sedan var det troligtvis inte likadant. Det är därför 

intressant att undersöka hur diskussionen sett ut mellan 1960 då den nya varumärkeslagen trädde 

i kraft till år 2010 då den ersattes av den nuvarande varumärkeslagen.  

Min uppsats är ekonomisk-historiskt intressant eftersom jag undersöker synen på värdering 

av varumärken mellan 1960 till 2010. Varför undviker vissa börsföretag att ta med det egna 

varumärket som en tillgång i sin balansräkning? Ingen annan har, vad jag har hittat, undersökt 

varumärkesvärdering ur ett historiskt perspektiv tidigare. Många uppsatser på C-nivå har sedan år 

2000 behandlat varumärken och värdering av detta, men med ett företagsekonomiskt eller ett 

juridiskt perspektiv. Ingen av de avhandlingar, eller C-uppsatser för den delen, som jag hittat har 

behandlat just värdering av varumärken ur ett historiskt perspektiv. Det är intressant hur 

varumärkesvärdering blivit aktuell först på 1990-talet trots att skyddet för varumärken har funnits 

sedan 1800-talet. 

                                                
4 Akerlof. (1970), s. 495. 
5 Affärsvärlden. (2018-04-20) 
6 IFRS är en internationell redovisningsstandard, se vidare avsnitt 2.2.1. 
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Forskning kan innehålla både inomvetenskapliga och utomvetenskapliga motiveringar. Dessa 

beror på vad forskningen kan bidra med. En inomvetenskaplig motivering handlar om att ge ett 

bidrag till forskningsläget och att forskningen har ett nyhetsvärde som kan leda 

forskningsområdet framåt. En utomvetenskaplig motivering handlar istället om att problemet i 

forskningen påverkar många personer och kan anses ha ett allmänintresse.7 Jag kommer i min 

uppsats argumentera för att undersökningen av varumärkesvärdering både är inomvetenskapligt 

och utomvetenskapligt motiverad. Eftersom ingen tidigare har sammanställt synen på 

varumärkesvärdering mellan 1960 till 2010 anser jag att min uppsats kommer att bidra med något 

nytt. En tydlig genomgång av förändringar av regler och lagar under denna period i kombination 

med hur diskursen ser ut kommer att ge ett nytt perspektiv på varumärkesvärdering och 

varumärken ur ett historiskt perspektiv. Varumärket är en stor tillgång för många företag och 

påverkar priset vid eventuell försäljning samt hur aktierna värderas på marknaden. Värdet på 

varumärket är något som inte bara påverkar företaget i sig utan alla eventuella investerare. Finns 

det gott om information på aktiemarknaden leder det till en korrekt prisbildning som gör 

aktiemarknaden mer effektiv. Investerarnas behov av information i kombination med alla 

konsumenters syn på olika varumärken gör att ämnet på min uppsats kan anses ha ett 

allmänintresse.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att utreda och analysera vilka rättsliga ramar som funnits för varumärken 

och dess värdering samt att undersöka om och hur varumärkesvärdering har diskuterats mellan år 

1960 och 2010. Hur har synen på varumärken och deras värdering förändrats över tid? Finns det 

någon anledning till att inarbetade varumärken inte aktiveras i balansräkningen?  

 

1.3 Metod och material 

1.3.1 Metod 

Jag kommer att använda mig av en kvalitativ metod där jag analyserar texter i form av förarbeten 

till lagstiftning och artiklar. Texterna kommer att presenteras i tre emperiavsnitt som sedan 

analyseras utifrån institutionell teori och rättsekonomisk teori. 

Denna analys inleds med en genomgång av vilka som kan ha haft intresse för och 

diskuterat varumärkesvärdering och vem det intresserar. Idag är de flesta intresserade av 

varumärken och hur aktiekursen påverkats. Varumärken har inte alltid haft en lika självklar plats i 

                                                
7 Teorell & Svensson. (2007), s. 18. 
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samhället som idag och människorna som har ett intresse av att diskutera varumärkesvärderingen 

torde ha varit färre än vad som kan förväntas idag. Jag har valt att rikta in mig på två kategorier, 

jurister och ekonomer. Juristernas intresse för varumärken inom områdena immaterialrätt, 

konkurrensrätt och redovisningsrätt är kanske det mest självklara. Ekonomernas intresse för 

varumärken ligger främst inom externredovisning, där värdering av tillgångar är en viktig del av 

den finansiella rapporteringen och granskningen. Revisorerna hade innan bokföringsnämnden 

bildades en viktig roll när det kom till upprättandet av normer för redovisning.  

Utifrån dessa idéer har jag valt att dela in mitt empiriska material i tre kategorier, det 

institutionella ramverket, debatten kring varumärken och kompletterande normgivning och den 

faktiska värderingen. Varumärkesvärdering kanske inte diskuterades på samma sätt på 1960-talet 

som görs idag, men då blir även det ett resultat i sig. Mitt mål är att försöka få fram vad som 

diskuterades eller inte diskuterades gällande varumärkesvärdering under hela tidsperioden.  

 

1.3.2 Tillvägagångssätt ”det institutionella ramverket” 

I lagstiftningens förarbeten kommer jag att analysera hur inställningen till varumärken förändras 

under åren, men också förändringar av varumärkets betydelse och värdering av varumärke 

diskuterades. Detta sker genom att läsa och söka efter ord i texten för att se vad som kommer till 

uttryck. Eftersom jag ska gå igenom tre lagars förarbeten blir det kanske cirka femton 

propositioner att gå igenom, varav vissa är på över 500 sidor. Detta innebär att jag måste använda 

mig av sökord för att få ett resultat. Först inleder jag arbetet med varje proposition eller SOU 

med att läsa igenom innehållsförteckningen noga för att sedan läsa de första inledande sidorna. 

Detta ger en bra bild av vad förarbetet innehållet. När första steget är klar börjar sökprocessen.   

Sökorden jag utgår ifrån vid genomläsningen av varumärkeslagen är: varumärke, 

varumärkesvärdering, värde, värdering, betydelse, tillgång, immateriell tillgång samt goodwill. 

Anledningen till att jag valt just dessa ord är för att alla dessa har med redovisning av varumärken 

och även dess värdering att göra. Det kan verka onödigt att söka på goodwill eftersom jag redan i 

avgränsningen varit tydlig med goodwill inte kommer att diskuteras, det är det inte. Goodwill är 

ett begrepp som använts i både redovisning av immateriella tillgångar och inom varumärkesrätten 

under lång tid. Har jag tur så står det något värdefullt, som har med varumärken att göra, nära 

ordet goodwill. Eftersom varumärket i sig är en del av goodwillen för ett företag är det dumt att 

välja bort detta sökord. De andra orden kanske ter sig mer självklara då varumärke och värdering 

är uppsatsens huvudämne och varumärken är en immateriell tillgång.  

Vid genomläsningen av bokföringslagen och årsredovisningslagen används sökorden: 

varumärke, varumärkesvärdering, värde, värdering, betydelse, tillgång, immateriell tillgång, 
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goodwill, anläggningstillgång, immateriella rättigheter.  Motivering till orden är samma som ovan, 

men här har även anläggningstillgång och immateriella rättigheter lagts till. Detta förklaras av att 

det trots allt är två olika rättsområden som undersöks. I varumärkeslagen är det självklart att det 

är immateriella rättigheter som avses medan i redovisningslagarna är materiella tillgångar och 

rättigheter mer vanligt förekommande.  

Alla förarbeten som jag undersökt finns digitaliserade och jag har använt mig av databasen 

Karnov för att nå dessa. Jag har börjat med att kartlägga hur många lagar som funnits på 

respektive område under perioden 1960 till 2010, för att sedan söka upp propositioner till dessa 

och eventuella lagändringar.  

 

1.3.3 Tillvägagångssätt ”debatten kring varumärken” 

Jag kommer även att gå igenom tidskriften Nordiskt Immateriellt Rättskydd(NIR) för att leta 

efter artiklar som behandlar varumärken och varumärkesvärdering. På min sökning i databasen 

med sökord ”varumärke” fick jag 819 träffar. Jag har utifrån titlarna på artiklarna valt ut 18 

stycken från 1948 till 2000. Det är ett subjektivt urval utifrån huruvida jag tror att artikeln kan 

behandla varumärkesvärdering, varumärkeshistoria, redovisning eller synen på varumärken. 

Artikeln från 1948 valdes ut för att ha en artikel innan tidsperioden jag egentligen undersöker 

eftersom jag tror den kan ge ytterligare ett perspektiv. Sedan har två artiklar från 1960-talet valts 

ut, två från 1970-talet, två från 1980-talet, sex från 1990-talet och fem från 2000-talet. 

Anledningen till att jag inte valt ut lika många artiklar från varje årtionde är att jag försökt 

fokusera enbart på titeln och inte när den skrevs, vilket resulterat i att det blev fler artiklar från 

och med år 1990. Nyckelorden när jag valde bland dessa 819 artiklar var: varumärke, utveckling, 

värde, märke, redovisning och tillgång. Jag valde aktivt bort alla som hette ”ur svensk 

rättspraxis”, ”ur finsk rättspraxis” osv och jag valde att enbart ta med svensk rätt. 
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Färgen jag valt för varje artikel beror på hur mycket artikeln har påverkat uppsatsen, det vill säga 

hur mycket information till empirin jag fick från artikeln samt om den handlar om 

varumärkesvärdering eller synen på varumärken. Det finns fem artiklar i listan som jag inte 

använt alls. Anledningen till detta är att artiklarna inte alls behandlade mitt ämne. Alla dessa fem 

var mer juridiskt inriktade på ett varumärkessärskiljningsförmåga, rättspraxis från Sverige och 

EU. Reparation vid varumärkesintrång trodde jag skulle vara av värde då en värdering av skada 

diskuteras. Tyvärr hittade jag inget relevant material för denna uppsats i artikeln.  Alla 18 artiklar 

har jag läst i sin helhet för att sedan ta ut det som jag ansåg vara av värde för uppsatsen. Det jag 

ansett vara av värde i artiklarna är diskussion om värdering, aktivering av varumärke som tillgång, 

synen på varumärken, och utvecklingen av varumärkesrätt och redovisningsrätt under perioden. 

Utifrån dessa 18 artiklar vill jag återspegla en bild av hur jurister resonerade kring varumärken 

mellan 1960- 2010.8  

Det är ett problem att artiklarna jag valt ut för mitten av 1990-talet till 2010 inte innehöll 

någon information om synen på varumärken. Detta problem kan lösas med en utvidgad sökning 

bland artiklarna i NIR, där fler nyckelord väljs ut för att kanske kunna hitta fler relevanta artiklar. 

En annan lösning skulle vara att komplettera med artiklar från exempelvis Balans som är utgiven 

av FAR.9 Båda dessa lösningar skulle däremot leda till att jag fabricerar mitt resultat och bryter 

metoden. Det skulle då kräva en helt ny undersökning. Jag har därmed valt att följa min metod, 

                                                
8 Även andra än jurister kan skriva i NIR, ibland kan det vara en revisor eller liknande, men främst jurister är 
troligtvis intresserade av denna juridiska tidskrift. 
9 Balans är en tidskrift om bland annat revision och rådgivning. Mer om FAR finns i avsnitt 2.2.1. 
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trots att utfallet innebär att synen på varumärken i NIR mellan 1990 till 2010 blir bristfällig. Jag 

har haft detta i åtanke i min analys. Jag har även valt att inte ändra undersökningsperioden då 

förarbeten och kompletterande normgivning fortfarande täcker perioden 1960 till 2010.  

Hur tänkte jag då när jag valde ut dessa 18 artiklar? Jag använder ”Märkespyramiden. 

Varumärket som strategisk tillgång” och ”Märkesvärdet” som exempel för att belysa hur jag tänkt. 

Artikeln ”Märkespyramiden. Varumärket som strategisk tillgång” kan verka mer inriktad åt 

marknadsföringshållet än vad jag är ute efter, vilket delvis stämmer. Den uppfyller sökordet 

tillgång och märke samt att den ger ett intryck av att berätta vad ett varumärke är värt för 

marknadsföringen, hur varumärket fungerar som strategisk tillgång. Denna artikel behandlade 

marknadsföringsaspekter i ljuset av varumärkesrätten och hur dessa grupper behöver förstå 

varandra, vilket jag ansåg var av mellan relevans för min uppsats. ”Märkesvärdet” innehåller både 

ordet märke och värde, ihopsatt, vilket indikerar att artikeln diskuterar hur mycket ett varumärke 

är värt eller hur det värderas. Denna artikel var av stor relevans för min uppsats för att den 

faktiskt diskuterade exakt det jag hade hoppats på, värdet, betydelsen och redovisningen av ett 

varumärke, samt delvis ur ett mer historiskt perspektiv. Därför fick denna artikel ta större plats i 

min uppsats. 

 

1.3.4 Tillvägagångssätt ”kompletterande normgivning och den faktiska värderingen” 

Detta avsnitt går igenom internationella redovisningsstandarder. För att se hur värderingen ska gå 

till har jag valt att studera läroböcker i företagsekonomi. Tre upplagor av Den nya affärsredovisningen 

samt Värdering av företag studeras för att se om dessa behandlar varumärkesvärdering. Sedan har 

jag valt ut en bok om IFRS från 2010 som ger svar på hur redovisningen såg ut då, samt hur 

redovisningen har utvecklats från att IASC bildades 1973. När jag stött på relevant material i 

förarbeten till bokföringslagen exempelvis har även detta använts. 

 

1.3.5 Undersökningen 

Validitet handlar om att man mäter det som avser att mätas. Ett systematiskt mätfel innebär 

exempelvis att man konsekvent underskattar eller överskattar det som ska mätas. Frånvaron av 

systematiska mätfel innebär att validiteten är god. En bra koppling mellan teorin och empirin 

leder till god validitet.10 Mitt tillvägagångssätt är motiverat utifrån syftet eftersom jag vill se hur 

synen på varumärken och varumärkesvärdering har förändrats över tid. 

Reliabilitet innebär att upprepade tillämpningar av metoden leder till samma resultat för 

olika forskare. En annan person ska utifrån ett metodavsnitt kunna förstå hur undersökningen 

                                                
10 Teorell & Svensson. (2007), s. 55-59. 
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gått till för att sedan kunna göra samma sak. De osystematiska mätfelen kan visa sig exempelvis i 

samband med enkätundersökningar där svarspersonerna får välja hur lyckliga de är på en skala 1-

10. Två personer som egentligen är lika lyckliga kan då ange olika siffror beroende på hur de 

tolkar skalan eller uppfattar frågan. När en annan person sedan försöker göra samma test får hen 

inte samma resultat på grund av det osystematiska mätfelet. Det kan också vara en över- eller 

underskattning av en viss situation. Om undersökningen inte innehåller osystematiska mätfel är 

reliabiliteten god.11 Min uppsats är trots dess subjektiva inslag systematisk och har således god 

reliabilitet eftersom jag har använt mig av sökord i min genomgång av källorna, vilket leder till att 

en annan person borde få fram samma delar i förarbetena. Jag har varit tydlig med mitt val av 

artiklar och även redovisat samtliga, vilket gör att en annan person kan använda sig av samma 

kriterier för att välja ut dessa 18 artiklar från NIR samt analysera dem. 

 

1.3.6 Källkritik 

All empirisk forskning ska beläggas av författaren när det gäller påståenden som inte är allmänt 

kända. Källmaterialet kan bestå av många olika saker, originaldokument, referat från massmedia, 

egna insamlade berättelser i form av intervjuer eller andra forskares insamlade berättelser.12  

När jag vill se synen på varumärken på 1960-talet är lagstiftningsarbete från 1960-talet en bra 

källa. Det som kan vara negativt med förarbeten är de ska vara objektiva. Således blir det 

”samhällets” i form av lagstiftarens syn på varumärken som studeras i detta fall. I artiklarna från 

NIR framkommer författarens egna åsikter tydligare. Detta kan leda till att uppsatsen blir präglad 

av författarna till de arton artiklarna och inte visar en neutral syn på varumärken. Eftersom mitt 

syfte är att undersöka hur varumärken har diskuterats under tidsperioden ser jag inte detta som 

ett problem.  

De största svårigheterna vid behandlingen av källorna är att åsikter inte lyser igenom 

tillräckligt starkt. Förarbeten är officiella dokument som är skrivna på ett byråkratiskt språk och 

lämnar litet utrymme till författarens egna åsikter. Där är det snarare den sammanlagda åsikten att 

lagen ska ändras som får bedömas. I artiklarna däremot blir författaren mer tydlig eftersom de 

ofta är debattartiklar. En annan svårighet är att jag inte vet innan om det jag är ute efter 

behandlas i artikeln eller förarbetet. Skulle inte varumärken eller värdering behandlas alls i mina 

källor är det ett resultat i sig. Sammanfattningsvis anser jag att mina källor fungerar bra för att 

uppnå mitt syfte med uppsatsen. 

 

                                                
11 Teorell & Svensson. (2007), s. 55-59. 
12 Teorell & Svensson. (2007), s. 104. 
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1.4 Avgränsning 

I denna uppsats har jag valt att fokusera på hur två utvalda grupper, revisorer och jurister har sett 

på varumärkesvärdering. Vad som anses vara ett varumärke är en omtalad fråga vars svar beror 

på vilken utgångspunkt besvararen har. Jag kommer i denna uppsats inte att diskutera och 

ifrågasätta varumärke som begrepp. När jag använder ordet varumärke utgår jag från definitionen 

i varumärkeslagen. När värderingen av varumärken studeras har externredovisningen och 

redovisningsrätten en betydande roll. Hur redovisningen regleras och hur det går till i praktiken 

kommer att tas upp, men redovisningsprinciper och hur tillgången ska avskrivas, nedskrivas eller 

liknande kommer inte att behandlas ingående i denna uppsats. Marknadsföring, reklam och olika 

marknadsstrategier är en viktig del för byggandet av ett varumärke, men kommer heller inte att 

rymmas inom ramen för min uppsats. Det finns troligtvis många fler tidskrifter som behandlar 

varumärken under tidsperioden. På grund av omfångs- och tidsramar kommer enbart att de 

artiklarna från NIR som presenterades i avsnitt 1.3 att analyseras. Området som skulle kunna 

behandlas i samband med varumärkesvärdering är omfattande och en avgränsning av området är 

nödvändigt.  

 

1.5 Teori 

1.5.1 Institutionell teori 

Institutioner kan förklaras som samhällets spelregler. De sätter ramar och begränsningar för hur 

samhället kan utvecklas.13 Det finns en skillnad mellan formella och informella institutioner. 

Formella institutioner är lagar och förordningar som skrivits för att organisationerna i samhället 

ska följa dessa. De informella institutionerna är inte nedskrivna utan består av traditioner, normer 

och sedvänjor. Om institutionerna ses som spelreglerna i samhället så är företagen spelarna, de 

som ska följa och rätta sig efter reglerna. För den institutionella teorin är institutionell förändring 

viktig. Det handlar om hur regler och normer förändras, formella institutioner som ersätter 

informella institutioner, en omreglering av de formella institutionerna, en avreglering av dessa 

eller en helt ny typ av formella institutioner. 14 

I denna uppsats kommer både formella och informella institutioner att behandlas. De 

formella institutionerna består av varumärkeslagen, bokföringslagen, årsredovisningslagen och 

allmänna råd medan de informella institutionerna består av redovisningspraxis i företagen.  

Institutionerna skapar struktur i miljön och leder till att förenkla beslutsfattandet. Försök 

att sanktionera brott mot reglerna leder till ökade samhällskostnader och inför varje situation 
                                                
13 Hedlund. (2007), s. 133. 
14 Larsson. (1998), s. 20-23. 
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måste för och nackdelar vägas mot varandra. Vad blir vinsten av att sanktionera ett visst beteende 

kontra kostnaderna för att upptäcka, verifiera och bestraffa för beteendet? En förutsättning för 

att dessa institutioner ska fungera är att individerna anser det vara rationellt att följa dem. Finns 

inga sanktioner kan den rationella individen välja att bryta mot reglerna för att det är mest 

gynnsamt för denne.15 Detta gäller hela samhällets efterlydnad av lagar, inte bara när det kommer 

till kriminalisering utan även hur ett företag ska skötas och vilka ekonomiska redovisningar 

företaget enligt lag måste kunna uppvisa. Anledningen till att jag väljer att se varumärkesvärdering 

som fenomen i ljuset av den institutionella teorin är att det är reglerna och normerna för 

redovisning av varumärken som sätter standarden för hur de redovisas. Ju mer reglerad 

varumärkesvärderingen är desto mer likvärdig torde den vara mellan olika företag, om företaget 

finner det rationellt att följa de normer och regler som finns. 

Ekonomi betyder hushållning och innebär hushållandet av knappa resurser. Hade alla fri 

tillgång till allt hela tiden skulle ekonomi inte behöva finnas eftersom en allokering av resurser 

inte behöver ske. Nationalekonomin brukar enligt Hedlund beskrivas som en ”valhandlingsteori” 

som försöker förklara hur aktörer hanterar knappa resurser.16 Om ett företag hade obegränsat 

med resurser skulle värderingen av dess tillgångar inte vara lika viktig, vad hade då en värdering 

av varumärket spelat för roll? I den värld vi lever i finns begränsade resurser och de flesta företag 

har inte obegränsat med pengar. Ett företag måste kanske välja mellan att fördela sina resurser, på 

marknadsföring och kundvård för att skapa ett starkt varumärke eller prioritera de bästa 

maskinerna för högsta effektivitet, vilket påverkar värderingen av olika tillgångar.  

 

1.5.2 Rättsekonomisk teori 

Rättsekonomi innebär att rättsliga regler och principer analyseras utifrån ekonomiska teorier.17 

Det handlar om att tolka rätten utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. Rättsliga institut spelar 

stor roll för att marknaden ska fungera.18 Analysen kan antingen vara deskriptiv och beskriva de 

ekonomiskt effektiva lösningarna på ett juridiskt problem eller normativ och förklara varför 

rätten bör utformas på ett sätt som är ekonomiskt effektivt.19 Inom rättsekonomin finns många 

grundläggande ekonomiska teorier. Rationella val, marknad och effektivitet, transaktions-

kostnader och kollektiva varor är exempel på teoriområden som kan hjälpa till att analysera det 

juridiska problemet. De flesta teorier som normalt används för att analysera inom rättsekonomin 

                                                
15 Hedlund. (2007), s. 134-135. 
16 Hedlund. (2007), s. 37. 
17 Dahlman m. fl. (2004), s. 70. 
18 Dahlman m. fl. (2004), s. 211. 
19 Dahlman m. fl. (2004), s. 70. 
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verkar komma från nationalekonomin, vilket ter sig naturligt då både juridiken och 

nationalekonomin i stort förklarar samhället vi lever i.  

Nationalekonomiska teorier bygger ofta på en förenklad världsbild och antaganden som 

inte helt stämmer överens med verkligheten. En rättsekonomiskanalys skulle således kunna anses 

vara en förenklad bild av det juridiska problemet.20 Juridiska problem innehåller även sällan bara 

en lösning, utan olika argument måste alltid vägas mot varandra. Det är därför viktigt vid en 

rättsekonomiskanalys att ifrågasätta om de antaganden som gjorts är rimliga i det enskilda fallet. 

Poängen med rättsekonomi är att undersöka hur juridiken kan användas för att främja ekonomisk 

effektivitet och välstånd.21 De nationalekonomiska teorier som jag väljer att använda mig av för 

att analysera de juridiska problemen är hypotesen om den effektiva marknaden. 

Nationalekonomiska begrepp som kommer att användas i denna analys är även 

transaktionskostnader och rationella val. Jag har valt att använda mig av den effektiva 

marknadshypotesen för att kunna analysera om en ökad reglering av varumärkesvärdering skulle 

främja effektiviteten på marknaden och samhällsekonomin i stort.  

Den effektiva marknadshypotesen bygger på att marknaden blir så effektiv som möjligt när 

all information finns tillgänglig för aktörerna på marknaden. Priserna på marknaden avspeglar 

den information som finns tillgänglig. 22  Anledningen till att just hypotesen om den fria 

marknaden blir relevant i studien om varumärkesvärdering är förhållandet mellan prisbildning 

och information. Om företag inte väljer att värdera sitt varumärke finns inte tillräckligt med 

information på marknaden för att den ska bli effektiv, och om företaget inte är korrekt värderat 

finns en informationsasymmetri där säljaren har tillgång till mer information än köparen vilket i 

det långa loppet kan leda till oärliga aktörer.23 

 

1.6 Forskningsläge 

Jag har valt att kategorisera mitt forskningsområde i tre delar varumärken och historia, 

varumärken i företag och redovisning och värdering av immateriella tillgångar. Detta på grund av 

att dessa områden bidrar på olika sätt till min uppsats. Varumärken och historia ger en 

utgångspunkt för vad som är ett varumärke och hur varumärkeshistoria har behandlats i tidigare 

forskning. Varumärken i företag handlar mer om varumärkets roll i företaget och betydelse av ett 

varumärke, eller varumärkesstrategi. Det företagsekonomiska perspektivet är viktigt för att belysa 

                                                
20 Dahlman m. fl. (2004), s. 211. 
21 Dahlman m. fl. (2004), s. 215. 
22 Nationalencyklopedin, sökord: ”Eugene Fama”. 
23 Se Akerlofs artikel (s. 488-500) och hans resonemang om ”citronteorin”. 
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problematiken som finns kring att redovisa immateriella tillgångar i stort och hur detta är löst 

redovisningsmässigt.  

 

1.6.1 Varumärke och historia 

Marianne Dahlén och Mats Larsson har tillsammans skrivit artikeln ”Business history and legal 

history” där de menar att ett djupare och bredare perspektiv nås genom att länka samman dessa 

två ämnen. Företagshistoria kan förstås med hjälp av rättshistoria och tvärtom.24 För att förstå 

hur den rättsliga ramen behövs en omfattande bild av verkligheten. Något som juridiska frågor 

normalt inte svarar på är hur och varför som lagen tagit olika former.25 Kombinationen mellan 

juridik och ekonomisk historia är viktig eftersom det ytterligare motiverar mitt val att undersöka 

regleringarna av varumärkesvärdering för att kunna förstå hur diskussionen kring denna gått. Min 

uppsats har ett perspektiv som är en blandning av ekonomisk historia, företagsekonomi och 

juridik, vilket gör det motiverat att nämna detta synsätt.  

”Entreprenörskap och varumärken” är en bok som samlat artiklar kring ämnet entreprenör och 

varumärkesrätt. I denna bok har Dahlén även skrivit en artikel om svensk varumärkesrätt under 

100 år. Hon menar att trenden inom varumärkesrätten har varit dels att tillgodose företagens 

behov och dels att den sammanfallit med den rådande synen på samhällets behov. 

Varumärkesrätten har främst gynnat de större företagen medan mindre entreprenörer inte haft 

råd att utnyttja sina rättigheter då skyddet ofta kräver finansiella investeringar. 26  I sin artikel går 

Dahlén igenom de viktigaste förändringarna från 1883 fram till 1993 då varumärkesrätten 

harmoniserades med EU. Varan är inte längre det centrala, det är varumärket som spelar störst 

roll.27 Den första varumärkeslagen i Sverige kom i mitten av 1800-talet, en ny varumärkes lag 

introducerades sedan år 1960 och var gällande fram till 2011. Motiven till den senaste 

varumärkeslagen var att varumärket idag utgör en betydande ekonomisk tillgång. 

Varumärkesrättens betydelse som investeringsskydd bekräftades samtidigt som hinder för mindre 

företagare minimerades för att underlätta för entreprenörer.28  

Lars Björklund skriver om hur synen på immateriella tillgångar förändrats med tiden. I 

inledningen beskriver han vad äganderätt och egendom är och hur ensamrätten till patent såg ut 

på medeltiden. Ett exempel från den medeltida patentlagen från 1474 års Venedig var en 

bestämmelse om att plagierade produkter skulle förstöras kombinerat med ersättning till den rätte 

                                                
24 Dahlén & Larsson, s. 54. 
25 Dahlén & Larsson, s. 67. 
26 Dahlén, s. 84. 
27 Dahlén, s. 81-83. 
28 Dahlén, s. 75. 
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uppfinnaren. Det var inte bara tekniska idéer som kunde vara föremål för monopol, utan även 

titlar eller rätten att importera en viss vara.29 Jag anser detta vara ett exempel på vikten av 

immateriella tillgångar redan på medeltiden. Anders Lindgren konstaterar i artikeln ”Immaterialrätt 

i tiden” att det verkar som att näringslivet har fått större fokus på frågor gällande immateriella 

rättigheter de senaste tio till femton åren. Han menar att internationell konkurrens kräver det och 

att det är mycket viktigt för ett företag att diskutera dessa frågor regelbundet.30 Fokus i boken är 

främst på patent och mindre på varumärken, men det finns trots allt viktiga aspekter att hämta 

eftersom varumärken liksom patent är exempel på immateriella rättigheter som i sin tur blir 

immateriella tillgångar och värdet av dessa är viktiga finansiella tillgångar för ett företag.  

 

1.6.2 Varumärken i företag 

Brita Lundströms avhandling ”Grundat 1876: Historia och företagsidentitet inom Ericsson” belyser 

vikten av företagsidentitet och hur företagets historia används i marknadsföring. Företagsidentitet 

går hand i hand med företagets historia, vilket gör avhandlingen indirekt relevant för min uppsats 

om varumärken och synen på varumärkesvärdering. Lundström menar att många företag idag 

använder varumärket på ett nytt sätt. Det handlar inte längre bara om företagets produkter och 

marknadsföring av dessa utan även bilden av hela företaget, vilket kallas för ”coporate branding”. 

Företaget vill förmedla en positiv bild av vad det står för till kunder, anställda och media. Syftet 

med Lundströms avhandling är att analysera hur Ericsson har producerat och brukat sin historia 

för att skapa en företagsidentitet.31 I forskningsläget beskrivs hur begreppet ”coporate branding” har 

skapats och vad olika forskare anser att begreppet innehåller. Lundström själv anser att det är 

viktigt att förstå att historia som brukas av företag har ett ekonomiskt syfte och att det därför kan 

ha andra spelregler än annat historiebruk. Anledningen till att Lundström diskuterar ”corporate 

branding” i sin avhandling är att hon anser detta begrepp skulle berikas med en historisk analys.32 

Varumärkesforskning om strategiska varumärken tog fart i början på 1900-talet enligt Frans 

Melin som skrivit avhandlingen ”Varumärket som strategiskt konkurrensmedel: om konsten att bygga upp 

starka varumärken”. 33  Varumärket har under 1990-talet diskuterats livligt och intresset för 

varumärkesfrågor har ökat. Melin anser att en starkt bidragande orsak till detta är 

genomslagskraften för begreppet ”brand equity” som kan översättas med varumärkeskapital. 

Anledningen till att diskussionen om varumärket som värdefull tillgång var de strategiska förvärv 

                                                
29 Björklund, i Patent och pirater: patentstrategier och varumärken under 100 år, s. 18. 
30 Lindgren, i Patent och pirater: patentstrategier och varumärken under 100 år, s. 59 
31 Lundström, s.11-14. 
32 Lundström, s. 21-23. 
33 Melin. (1997), s. 1. 
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av märkesföretag som skedde år 1988, enligt Melin. Ett exempel var Nestlés köp av Rowntree för 

4,5 miljarder dollar, som motsvarade fem gånger det bokförda värdet. Köpeskillingen 

motiverades med att köpet innehöll välkända varumärken som After Eight och Kit Kat. En 

debatt om redovisningen av varumärken som tillgång i balansräkningen började några år efter 

dessa stora affärer år 1988. Ett antal europeiska företag hade då tagit upp varumärken i 

balansräkningen, vilket stred mot god redovisningssed eftersom den aktiva sidan i 

balansräkningen (tillgångar) traditionellt nästan uteslutande bestod av materiella tillgångar. 

Utvecklingen under 1990-talet speglar en förändring i företagens intresse från materiella till 

immateriella tillgångar.34 Det var när Melin disputerade tjugo år sedan den senaste avhandlingen 

inom företagsekonomi på temat varumärken som konkurrensmedel skrevs. Melin menar att detta 

beror på att varumärket inte har betraktats som ett självständigt konkurrensmedel tidigare och att 

varumärken blev mer populära i början av 1990-talet.35 

Melins avhandling är relevant för min uppsats, dels för min position gentemot 

forskningsläget, men även för debatten kring varumärkesvärdering och kan således bli en del av 

min empiri. Utvecklingen under 1990-talet där de immateriella tillgångarna får större plats ger 

legitimitet till min frågeställning om hur synen på varumärkesavdelning sett ut från år 1960 till 

2010. Området blir enligt Melin mer aktuellt än någonsin under 1990-talet, men hur såg 

situationen ut innan? Skyddet för varumärken har funnits sedan 1800-talet, men varför har inte 

denna fråga varit mer aktuell tidigare? Svaret borde ligga i hur synen på varumärken har 

förändrats under den tidsperiod jag ämnar undersöka. Melins avhandling ligger nära min 

undersökning, men är skriven ur ett helt annat perspektiv. Han har skrivit om hur man bygger 

upp ett starkt varumärke och varumärket som strategi men utan att ha ett historiskt perspektiv 

mer än en inledning om varumärkeshistorian från antiken. 

 

1.6.3 Redovisning och värdering av immateriella tillgångar 

I Pernilla Rehnbergs avhandling Redovisning av immateriella tillgångar i samband med förvärvskalkylering - 

principbaserade redovisningsregler och relevans analyseras hur redovisning av immateriella tillgångar går 

till. Avhandlingen är skriven i företagsekonomi och behandlar redovisning av immateriella 

tillgångar under åren 2005-2007. År 2005 kom IASB med en internationell redovisningsstandard 

som skulle tillämpas på alla börsnoterade företag inom EU.36 Syftet var att ge möjlighet att 

jämföra finansiella rapporter med varandra oavsett land och redovisningssystem.37 Avhandlingen 

                                                
34 Melin. (1997), s. 7-8. 
35 Melin. (1997), s. 341. 
36 IASB är en internationell organisation som ger ut råd för redovisning, se avsnitt 2.2.1. 
37 Rehnberg. (2012), s. 8. 
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bidrar till uppsatsens syfte genom att den behandlar redovisningen av immateriella tillgångar efter 

att IFRS blev standard för alla börsnoterade företag. 38  Trots att avhandlingen behandlar 

redovisningen så sent som åren 2005- 2007 är den av intresse för min uppsats då den ger en syn 

på hur man kan se på redovisning och en företagsrättslig aspekt på redovisningsreglerna. 

Rehnberg skriver att den historiska utgångspunkten för redovisning av immateriella tillgångar har 

varit att tillgångarna ska kunna redovisas tillförlitligt och att informationen ska vara relevant för 

läsaren. Med läsare menas investerare och relevant är huruvida denna information kan påverka 

investerarens beslut att investera i bolaget. Grundtanken bakom detta resonemang är att finansiell 

information används för investerare när de fattar beslut och endast relevant information påverkar 

beslutet.39 Forskningsläget i Rehnbergs avhandling behandlar synen hos tidigare forskare på 

redovisning av immateriella tillgångar. Området är omtvistat eftersom värderingen av 

immateriella tillgångar ofta är mycket svårare att genomföra än värderingen av materiella 

tillgångar. Diskussionen i Rehnbergs forskningsläge behandlar huruvida goodwill ska delas upp i 

mindre kategorier som varumärken, patent och kundlistor. I min uppsats diskuteras varumärken, 

vilket förutsätter att en identifiering av goodwill redan är gjord. 

Det är viktigt i min uppsats att göra skillnad på varumärken och goodwill, även om 

goodwill kommer att synas mer än vad jag vill i min uppsats. Min uppsats undersöker värdering 

av varumärken och inte goodwill, detta begrepp går dock inte att undvika eftersom det är först på 

senare år som en identifiering av goodwill börjat ske. 

Rehnberg konstaterar dock att forskare och normgivare är överens om att immateriella 

tillgångar är finansiell information av intresse för investerare som borde redovisas. Men frågan är 

inte om de ska redovisas utan hur.40 Rehnberg diskuterar även att reglerna som togs fram av 

IASB är principbaserade, vilket ger redovisaren en ram för hur det ska redovisas men inte hur en 

transaktion ska redovisas så att det ger en rättvisande bild.41 Rehnberg använder sig av de två 

rekvisiten ”faithful representation” och ”relevant redovisning” för att analysera hur IFRS 3 

fungerar i praktiken, i samband med förvärvskalkylering. Hon kommer fram till att det i och med 

IFRS 3 har blivit tydligare att immateriella tillgångar ska delas upp och inte sammanfattas i en 

”goodwill” post. Målet för att redovisa immateriella tillgångar ska vara att redovisningen blir 

komplett, neutral och fri från fel. Rehnberg har i sin undersökning av företag kommit fram till att 

redovisningen av immateriella tillgångar varierat för att kravet på ”faithful” inte kan anses 

                                                
38 IFRS är de regler som IASB utfärdar, se avsnitt 2.2.1. 
39 Rehnberg. (2012), s. 6. 
40 Rehnberg. (2012), s. 7. 
41 Rehnberg. (2012), s. 9. Vilket stämmer överens med vad som sägs i litteratur, domar och förarbeten som 
diskuterar reglerna. Se exempelvis Marton m. fl. (2010) s. 7. 
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uppfyllt. Hon kommer även fram till att de företag som har identifierat de immateriella 

tillgångarna har en mer relevant redovisning är de som klumpat ihop allt.42 

 

1.6.4 Slutsatser 

I min uppsats vill jag sammanlänka värdering av varumärken med dess historia. Jag menar att 

detta är motiverat utifrån den tidigare forskningen. Dahlén och Larsson har påpekat vikten av att 

kombinera studien av juridiska regleringar med företagshistoria. Även Lundström poängterar 

fördelarna med att ge ett liknande ämne en historisk analys. Idag finns många forskare som 

analyserar hur de nya regelverken fungerar och hur företag bör göra för att få sin 

varumärkesvärdering så tillförlitlig som möjligt. Dessa regler blev obligatoriska för börsnoterade 

koncerner år 2005, hur såg diskussionen ut innan dess? Jag anser att min uppsats kan fylla ett hål i 

forskningen då den kan bidra till en historisk samlad analys av varumärkesvärdering från år 1960 

till 2010. 

 

  

                                                
42 Rehnberg. (2012), s. 182. 
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2 Bakgrund 
Historien om varumärkesvärdering är ett gränsöverskridande ämne som berör både juridik och 

ekonomi, men även ekonomisk-historia. För att förstå empirin och analysdelen av min uppsats 

krävs en grundläggande förståelse för dessa tre områden. En kort introduktion till varumärken 

och dess juridiska skydd följs av en förenklad bild av hur tillgångar redovisas och 

externredovisning. Bakgrunden avslutas med ett avsnitt om inträdet i EU och vad det inneburit 

översiktligt för varumärkesrätten och redovisningsrätten. 

 

2.1 Varumärke 

2.1.1 Vad är ett varumärke? 

Varumärket är en av företags viktigaste tillgångar. Därför bör varumärket vårdas och skyddas. 

För ett företag som har ett välkänt varumärke är det extra viktigt att ha ett bra skydd mot intrång 

och för ensamrätt. Det kan vara svårt att uppskatta hur mycket pengar som går förlorade när 

någon gör ett varumärkesintrång, men kostnaderna kan vara omfattande. Intäkterna som 

egentligen tillhör företaget går till ett företag som inte är behörigt att dra nytta av det inarbetade 

varumärket, intrång kan även påverka varumärkets image negativt. På grund av risken för 

varumärkesintrång är det viktigt för ett företag att ha ett bra varumärkesskydd. Relation mellan 

varumärket och konsumenten är värdefull, företaget måste kunna särskilja sig mot andra företag 

och förklara varför deras varumärke är bättre. Konsumenter kan vara beredda att betala ett högre 

pris för en produkt med ett välkänt varumärke enbart på grund av att risken minimeras, kunden 

vet vad som kan förväntas eftersom den testat produkten tidigare.43  

 

2.1.2 Varumärkesskydd 

Det juridiska skyddet för varumärken kan idag uppnås genom registrering eller inarbetning enligt 

nuvarande varumärkeslagen (2010:1877) 1 kap 6-7 §§. Registrering kan ske till Patent- och 

registreringsverket för att få ett skydd i Sverige eller ställd till den internationella byrån hos 

Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten.44  

Skyddet består i en ensamrätt till varumärket. Ensamrätten innebär att ingen annan än 

innehavaren, utan tillstånd, i sin näringsverksamhet får använda ett tecken som är identiskt med 

varukännetecknet för varor eller tjänster av samma slag. Kravet som ställs för förbudet är att det 

finns en förväxlingsrisk mellan varukännetecken, vilket i sin tur kan vilseleda konsumenter. Inget 

                                                
43 Mårtensson m.fl. (2013), s. 12-14. 
44 Varumärkeslagen 1 kap 6-7 §§ samt 5 kap 1 §. 
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annat företag får heller använda varumärket för att dra otillbörlig fördel av varumärkets anseende. 

Användning innefattar flera delar som att förse varor med tecknet, börja sälja varor, importera 

eller exportera varor under varumärket eller använda tecknet i reklamsammanhang.45 Kravet för 

att ett varumärke ska kunna få ensamrätt är att det anses har särskiljningsförmåga från de varor 

som tillhandahålls av annan näringsidkare.46 Ett ord som är beskrivande, generiskt, kan inte ha 

särskiljningsförmåga. Detta kan verka självklart eftersom man inte kan få ensamrätt på ett ord 

som alla behöver använda.47 

Det juridiska varumärket utgör således grundvalen för det kommersiella 

varumärket som är ett betydligt vidare begrepp. Förhållandet mellan dessa två 

begrepp illustreras tydligt genom engelskans ”the trademark is the heart of the 

brand”.48 

Detta citat illustrerar skillnaden mellan vad som är ett varumärke och ett märke. 

Varumärket är ”alla typer av tecken som kan särskilja ett företags varor eller tjänster”.49 Detta innebär att 

det varumärke som får juridiskt skydd är en liten del av det som vi till vardags kallar för 

varumärke. En näringsidkare kan använda flera olika varumärken i sin verksamhet. Ibland har 

företaget flera ”product marks” för olika varor och ibland är det främst ”house marks”. ”Product 

marks” särskiljer näringsidkarens egna varor från varandra, medan ”house marks” främst 

särskiljer en vara från andra näringsidkare.50 

Ett företag kan även registrera eller inarbeta ett firmaskydd, vilket är ett kännetecken för en 

rörelse. Firmanamnet är det fullständiga namnet på firman.51 Ett varumärke symboliserar varor 

från en viss näringsidkare och firman symboliserar hela rörelsen i sig. Näringsidkaren kan 

använda sin firma eller en del av det som varumärke, exempel på detta är Volvo, vars firma är 

Volvo AB.52 Det kan vara bra att förstå skillnaden mellan varumärke och firma, även om det 

enbart är varumärken som behandlas i denna uppsats. 

 

2.1.3 Varumärken i historien 

Redan i antikens Grekland och Rom användes någon form av varumärken. Varorna som såldes 

märktes så att köparen skulle veta vem säcken säd kom ifrån ifall det var något fel på innehållet. 

                                                
45 Varumärkeslagen 1 kap 10 §. 
46 Varumärkeslagen 1 kap 5 §. Vad som krävs för särskiljningsförmåga kommer inte att diskuteras i denna uppsats 
utan skulle kunna utgöra en uppsats för sig då det är en helhetsbedömning som krävs för att se om varumärket 
uppfyller detta krav. Att gå in mer på detta rekvisit skulle bli allt för juridiskt för denna uppsats.  
47 Bernitz m.fl. (2017), s. 269. 
48 Melin & Urde. (1990), s. 402. 
49 Bernitz m.fl. (2017), s. 260. 
50 Bernitz m.fl. (2017), s. 258. 
51 Bernitz m.fl. (2017), s. 312. 
52 Bernitz m.fl. (2017), s. 250. 
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Genom märket iklädde sig säljaren ett ansvar gentemot köparen och det var i konsumenternas 

intresse som stadganden om märkningsplikt kom in i äldre svensk rätt. Varumärket hade då en 

helt annan funktion än idag och var inte framtaget för att skydda företagaren. Trotts detta kan ett 

varumärke ha haft ett högt goodwill värde redan då. Det var först under industrialismen och 

1800-talet som varumärken blev aktuella i det syfte det används idag.53 Den förändrade synen 

under 1800-talet ledde till 1884 års varumärkeslag och inträdet i Pariskonventionen år 1885. 

 

2.2 Redovisning 

2.2.1 God redovisningssed 

De redovisningsrättsliga lagarna är utformade som ramlagar, vilket innebär att de utgör en rättslig 

standard som behöver kompletteras med ytterligare normgivning. Årsredovisningslag (1995:1554) 

(ÅRL) och bokföringslag (1991:107) (BFL) är de ramlagar som sätter gränserna för god 

redovisningssed. Bokföringsnämnden (BFN) och finansinspektionen(FI), som båda är statliga 

myndigheter, har enligt 8 kap 1 § BFL ett ansvar för att bidra till den kompletterande 

normgivningen om god redovisningssed i form av rekommendationer och uttalanden. I praktiken 

finns det dock fler organisationer som hjälper till att komplettera god redovisningssed. Exempel 

på dessa är Rådet för finansiell rapportering (RFR), Föreningen auktoriserade revisorer (FAR) 

och International Accounting Standards Board (IASB).54 RFR är en privat organisation som 

utvecklar god redovisningssed för noterade företag. Företrädaren till RFR är Redovisningsrådet 

(RR) som också var en privat organisation som gav rekommendationer i redovisningsfrågor.55 

Trots att BFN:s rekommendationer inte är tvingande följer domstolarna regelmässigt deras 

förslag om redovisningsstandard.56 

RR bildades år 1989 då BFN inte var förberedda för den ökning på aktiemarknaden som 

skedde och inte kunde skriva kompletterande normgivning för börsnoterade företag.57 RR lades 

ner år 2007 då RFR bildades, rekommendationerna får idag inte tillämpas av företag som 

använder sig av något av BFN:s K-regelverk. 58  FAR är revisions- och konsultbranschens 

branschorganisation och är en privat organisation. De utvecklar revisions och 

rådgivningsbranschen genom att ge ut rekommendationer riktade till de som ska upprätta 

                                                
53 Bernitz m.fl. (2017) s. 256-257. 
54 Bjuvberg. (2017), s. 39-40. 
55 Bjuvberg. (2017), s. 44. 
56 Bjuvberg. (2017), s. 39-40. 
57 Norberg, föreläsning 2018-04-04 
58 Bokföringsnämnden, (2018-04-20) Redovisningsrådets rekommendationer. K-regelverken är en redovisningsstandard för 
onoterade bolag som kommer i olika kategorier beroende på storlek på företaget. K3-regelverket tillämpas av större 
aktiebolag som ej är börsnoterade. 
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årsredovisning och de som ska granska den.59 Innan BFN bildades 1976 var det FAR som stod 

för rekommendationerna och den goda redovisningsseden. FAR lämnade rekommendationer av 

revisorer för revisorer och någon gång på 1970-talet insåg man att redovisning påverkar fler än 

bara revisorerna, vilket ledde till att redovisningsråden blivit mer allmänt formulerade sedan 

dess.60 International Accounting Standards Board (IASB) är en internationell privat organisation 

som ger ut redovisningsrekommendationer till multinationella företag med syfte är att 

harmonisera företagens redovisning. International Financial Reporting Standards (IFRS) heter 

rekommendationerna som IASB utfärdar. De har även tagit över International Accounting 

Standards Committe (IASC) rekommendationer som återfinns i International Accounting 

Standards (IAS).61 

 

2.2.2 Grundläggande redovisning 

Ett aktiebolag är skyldigt att upprätta och offentliggöra företagets årsredovisning enligt 1 kap 1 § 

årsredovisningslagen. Årsredovisningen ska innehålla en balansräkning, en resultaträkning, noter, 

förvaltningsberättelse och för större företag en kassaflödesanalys enligt 2 kap 1 § 

årsredovisningslagen. Tillsammans ska de ekonomiska redovisningarna ge en rättvisande bild av 

företagets ställning och resultat. Balansräkningen ska redovisa företagets samtliga tillgångar, 

avsättningar och skulder samt eget kapital på balansdagen enligt 3 kap 1 § årsredovisningslagen. 

Det ger alltså en ögonblicks bild av företagets förmögenheter på balansdagen och hur de är 

finansierade.62 

Vad en tillgång är definieras varken i årsredovisningslagen eller i bokföringslagen utan 

ledning får därför hämtas från kompletterande normgivning. K3-regelverket för onoterade 

företag, som bokföringsnämnden ger ut eller de internationella standarderna från IASB för 

noterade företag kan användas för vägledning. Denna kompletterande normgivning ska tillämpas 

av alla företag som enligt lag ska upprätta en årsredovisning. För att det ska vara fråga om en 

tillgång i 2.12 K3 krävs att ”det är fråga om en resurs som det aktuella företaget har det 

bestämmande inflytandet över till följd av inträffade händelser och som förväntas innebära ekonomiska 

fördelar för företaget i framtiden.”63 De flesta tillgångar har materiell form, men en tillgång kan även 

vara immateriell, exempelvis en rättighet som patent eller varumärke.64  

                                                
59 Bjuvberg. (2017), s. 44. 
60 Norberg, föreläsning 2018-04-04. Idén var att alla skulle kunna förstå redovisningsråden och inte bara revisorer. 
61 Bjuvberg. (2017), s. 45. 
62 Bjuvberg. (2017), s. 77. 
63 Bjuvberg. (2017), s. 79. 
64 Bjuvberg. (2017), s. 80. 
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Definitionen på en immateriell tillgång är ”en identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk 

form”. En immateriell tillgång måste också uppfylla de uppräknade kraven för att vara en tillgång. 

De immateriella tillgångarna delas upp i olika kategorier: utgifter för forsknings- och 

utvecklingsarbeten och liknande arbeten, koncessioner, patent, licenser, varumärken och likande 

rättigheter, hyresrätter och liknande rättigheter samt goodwill. Goodwill uppkommer när ett 

företag säljs och är enkelt förklarat mellanskillnaden mellan de tillgångar företaget får i köpet och 

vad de betalar. Goodwillposten kan i sin tur delas upp i fler kategorier och företagets varumärke 

är ofta en del av goodwill. Varumärket får tas upp som tillgång i balansräkningen om det är 

identifierbart och företaget har haft en utgift för det, vilket här menas att företaget har förvärvat 

varumärket. Att en tillgång tas upp i balansräkningen brukar kallas för aktivering av tillgången, 

eftersom det är på balansräkningens aktivsida som tillgången tas upp. Internt upparbetade 

varumärken får inte tas upp som tillgång enligt BFN:s rekommendationer utan ska kostnadsföras 

när utgifterna för varumärket uppkommer.65  

Avskrivningar på tillgångar sker när tillgången inte har ett bestående värde. Detta innebär 

att företaget kostnadsför ”förbrukningen” av tillgången när den faktiskt sker och delar upp 

kostnaden på de åren tillgången är i bruk. En förvärvad immateriell tillgång skrivs normalt av på 

5år om inte längre tid fastställts. Avskrivningar kommer inte att behandlas ytterligare i 

uppsatsen.66 

 

2.3 Sambandet mellan varumärken och redovisning 

Det juridiska skyddet för varumärken är i grunden ekonomiskt eftersom det skyddar från 

ekonomiska förluster. Men utan ett starkt juridiskt skydd har ett varumärke inget eller ett lågt 

värde. Skyddet bidrar till varumärkets värde och gör det attraktivt på marknaden. Ingen skulle 

vilja köpa ett varumärke som inte är skyddat mot andras användning. Detta betyder att det 

juridiska skyddet och värderingen av varumärken går hand i hand. Av det skälet är det viktigt att 

analysera utvecklingen av varumärkeslagen parallellt med redovisningslagen och bokföringslagens 

förändring. 

 

2.4 Inträdet i EU 

EU-rättens syfte är att säkerställa den fria rörligheten för kapital och arbetskraft inom unionen 

och förhindra att konkurrensen snedvrids.67 Medlemskapet i EU innebär att EU:s förordningar 

                                                
65 Arvidsson m.fl. (2016), s. 205-206. 
66 Arvidsson m.fl. (2016), s. 207 samt Bjuvberg. (2017), s. 118. 
67 Lodin m. fl. (2015), s. 671. 
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blir direkt tillämpliga i Sverige.68 Direktiven som EU utfärdar måste även implementeras i svensk 

rätt och den svenska lagen ska tolkas direktivkonformt. Detta innebär att den svenska lagen ska 

läsas i ljuset av EU-direktivet och i största möjliga utsträckning följa EU-rätten. Tolkning får 

dock inte ske mot bokstavslydelsen av den svenska lagen, då kan det vara aktuellt med lagändring 

eftersom den nationella rätten inte är förenlig med EU-rätten.69 EU har olika befogenhet på olika 

områden inom samarbetet, eftersom medlemsstaterna har delegerat ansvaret för vissa frågor.70 

EU:s inre marknad kännetecknas av de fyra friheterna: fri rörlighet för varor, tjänster, 

personer och kapital. Målet med den inre marknaden är att skapa en god ekonomisk utveckling 

inom Europa. Genom harmoniserad lagstiftning undviks handelshindrande effekter och 

samtidigt skapas en konkurrenskraftig marknad med lika rättigheter för alla aktörer. 71 Inom 

immaterialrätten är det viktigt med harmoniserad lagstiftning så att konkurrensen blir så god som 

möjligt och att ensamrätten för varumärkena innebär samma sak i de olika medlemsstaterna. I 

och med att det är möjligt att få ett varumärkesskydd som gäller inom hela EU är det också 

viktigt att förutsättningarna för skyddet liknar de som finns i den nationella rätten.  En 

harmoniserad redovisningsstandard underlättar även jämförelsen av olika företag inom EU samt 

skapar bättre möjlighet för gränsöverskridande handel med aktier m.m.  

 

  

                                                
68 Prop. 1995/96:26 s. 22. 
69 Bernitz & Kjellgren. (2018), s. 54. 
70 Bernitz & Kjellgren. (2018), s. 46. 
71 Bernitz & Kjellgren. (2018), s. 60-66. 
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3 De institutionella ramarna 
I detta avsnitt görs en genomgång av utvecklingen av de lagar som utgör den yttersta ramen för 

registrering och värdering av varumärken. För att få en bild av hur synen på varumärkesvärdering 

har förändrats krävs en utförlig presentation av de juridiska förutsättningarna och 

lagstiftningsarbetet på området under åren 1960 till 2010. 

 

3.1 Varumärkeslagen 

3.1.1 Den nya varumärkeslagen 

Den första svenska varumärkeslagen kom år 1884 och Sverige var från 1885 anslutet till 

Pariskonventionen av år 1883 för skydd av den industriella äganderätten, och medlem av 

Parisunionen. I och med medlemskapet tog Sverige på sig en rad förpliktelser med avseende på 

skyddet av varumärken. En av dessa var att någon som var medborgare i ett annat unionsland 

men utövade näringsverksamhet i Sverige skulle åtnjuta samma skydd för varumärken som 

svenska medborgare.72 Från början var det enbart möjligt att få skydd för varumärket genom 

registrering, men genom reformer av lagen blev det även möjligt att åtnjuta skyddet vid 

inarbetning av varumärken. Skyddet gällde i tio år med möjlighet till förlängning då tiden löpt 

ut.73 Varumärkeslagen uppdaterades tio gånger mellan 1884 och 1960.74  

År 1960 presenterades en proposition för riksdagen med förslag till ny varumärkeslag. Den 

dåvarande lagen ansågs, trots uppdateringarna vara föråldrad med hänsyn till den utveckling som 

hade skett i näringslivet. Lagstiftningsarbetet på området genomfördes i samråd med liknande 

utredningar i Danmark, Finland och Norge. 75  Målet var att harmonisera reglerna på 

immaterialrättens område.76  Förslaget till ny varumärkeslag byggde på en avvägning mellan 

företagets intresse för ensamrätt till sina varumärken och samhällets intresse för att företagens 

konkurrens upprätthölls. Ett varumärke skulle enligt den nya lagen kunna skyddas genom 

registrering eller inarbetning.77 I den nya lagen skulle varumärkesskyddet utvidgas till att gälla 

även tjänster och varuutstyrsel samt skydda företagen mot degeneration av varumärken.78 I lagen 

                                                
72 Ett exempel på att varumärkesrätten ända sedan början har varit ett internationellt samarbete, mer än bara 
Norden. 
73 Dahlén. (2013), s. 73. 
74 Prop. 1960:167, s. 21. 
75 Prop. 1960:167, s. 1. 
76 Prop. 1960:167, s. 245. 
77 Prop. 1960:167, s. 1. 
78 Degeneration innebär att ett varumärke förlorar sin särskiljningsförmåga och att det istället blir en beteckning för 
en viss vara. Nationalencyklopedin, sökord: degeneration. 
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infördes också nya regler för att undvika förväxling av varumärken vilket kunde vilseleda 

konsumenten.79 

När utredningen inför den nya varumärkeslagen påbörjades genomfördes en enkät bland 

olika organisationer inom näringslivet. Enkäten kan spegla hur synen på varumärken såg ut under 

perioden. Varumärket gav konsumenterna en garanti för oförändrade egenskaper eller kvalité. 

Den moderna industrin producerade till huvudsaklig del märkesvaror. Hand i hand med 

utvecklingen av industriproduktionen och varumärkets ökade betydelse blev reklamen under 

samma period viktigare. Den sjuttio år gamla varumärkeslagen ansågs förlegad. För en företagare 

var det viktigt att varan kunde individualiseras i reklamen och särskiljas från konkurrentens varor 

av liknande slag.80  

Varumärket hade fått en ökad betydelse för reklamen samt för näringsverksamheten, men 

även för konsumenterna. I och med att konsumenten genom varumärket kan identifiera den vara 

som hen önskar köpa och väga den varan mot konkurrerande varumärken leder det till att 

konkurrensen på marknaden stimuleras. Slutsatsen i enkäten blev att en utökad varumärkesskydd 

således är bra för de allmänna samt de enskilda intressena.81  

I den utredning som föregick den nya varumärkeslagen 1958 konstaterades att det var svårt 

att fastställa varumärkesväsendets ekonomiska betydelse för samhällsekonomin. Uppgifter om de 

samlade reklamkostnaderna i landet under ett år kunde knappast ge något mer än en antydan till 

svar. År 1953 angavs kostnader för reklam direkt riktad till konsumenterna i de auktoriserade 

annonsbyråerna till omkring 100 miljoner kronor och de totala kostnaderna för reklam skulle ha 

uppgått till 300-400 miljoner kr. En senare undersökning menar dock att reklamkostnaderna år 

1953 motsvarade 535 miljoner kronor. 82 Varumärkets betydelse för att vägleda konsumenterna 

vid köp lyftes fram som en viktig del av varumärkets betydelse. Det var kanske den mest 

betydelsefulla faktorn vid konkurrens mellan olika företag. Utifrån detta skulle ett utbyggt 

varumärkesskydd ha en mycket stor ekonomisk och social betydelse för näringslivet. Dels på 

grund av att lagen bevarar den goodwill som företaget byggt upp, dels på grund av att 

allmänheten kan lita på att märket innebär att det är den önskade varan som köps och inte någon 

efterapning.83 

 

 

                                                
79 Prop. 1960:167, s. 2, förbud mot vilseledande marknadsföring fanns i 35 §.  
80 Prop. 1960:167, s. 25-26. 
81 Prop. 1960:167, s. 25-26. 
82 SOU 1958:10, s. 47. 535 miljoner kr år 1953 motsvarar 7 804 901 000 kr, dvs. ca 8 miljarder år 2018. Uträknat från 
Edvinsson & Söderberg (2011). 
83 SOU 1958:10, s. 48. 
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3.1.2 Ändringar i nya varumärkeslagen 

Varumärkeslagen ändrades i samband med att patent- och registreringsverket fick ställning som 

förvaltningsdomstol(patentbesvärsrätten) år 1978.84 I samband med att Rådets första direktiv 

89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar 

(första direktivet) införlivades behövde varumärkeslagen ändras igen med ikraftträdande 1 januari 

1993. Syftet med direktivet var en harmonisering av medlemsstaterna i EES-reglerna kring 

varumärken för att främja den fria rörligheten för varor och att konkurrensen inte skulle bli 

snedvriden. För att lagarna skulle bli så identiska som möjligt upprättades en lista med exempel 

på tecken som kan utgöra varumärken. Enligt artikel 2 kan ett varumärke utgöras av alla tecken 

som kan återges grafiskt, särskilda ord, personnamn, figurer, bokstäver, siffror, formen på en vara 

eller dess förpackning förutsatt att varan kan särskiljas från andra företags liknande varor.85 

Genom en förändring av artikel 2 ändrades varumärkeslagen så att alla tecken som kan återges 

grafiskt och har särskiljningsförmåga utgör varumärken. Varumärkeslagen ändrades även utifrån 

den breda innebörd artikel 2 var ämnad att få i och med att även ljud och lukter kan anses som 

varumärken. 86 Lydelsen i varumärkeslagen innan omfattade endast ”figurer, ord, bokstäver, 

siffror och säregna utstyrslar av en vara eller dess förpackning”. 87  Skyddet för välkända 

varumärken utökades även i samband med ändringarna 1993. En annan förändring var att 

konsumtionsregeln utvidgades till att gälla hela EES-området istället för bara Sverige.88  

I januari 1995 ändrades varumärkeslagen så att kravet på att vara näringsidkare för att 

kunna registrera ett varumärke försvann och kravet på inarbetning av varumärket sänktes. Istället 

för att varumärket kunde inarbetas om det var ”allmänt känt” blev den nya lydelsen ”är känt 

inom en betydande del”.89 Bedömningen om vad som är ”betydande del” får avgöras i det 

specifika fallet.90 Anledningen till ändringen var den samhällsutveckling som hade skett avseende 

varumärkenas roll inom omsättningen och samhället i stort de senaste tio åren.91 Varumärken 

som inte var ”allmänt känt” kunde ha ett betydande förmögenhetsvärde och därför förtjäna ett 

rättsligt skydd.92  

                                                
84 Prop. 1976/77:96 s. 1. 
85 Rådets direktiv 89/107/EEG, s. 1-3. 
86 Prop. 1992/93: s. 69-70. Ljud och lukt är två typer av okonventionella varumärken som Lunell tar upp i sin 
avhandling. 
87 Prop. 1992/93: s. 70. 
88 Prop. 1992/93: s. 80-88. 
89 Prop. 1994/95:59, s. 6. 
90 Prop. 2009/10:225 s. 99. 
91 Inom omsättningen syftar i detta fall på att varumärken inte längre behövde vara allmänt kända för att ha en stor 
omsättning.  
92 Prop. 1994/95:59, s. 44. 
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I samband med Sveriges inträde i EU år 1995 behövdes ytterligare ändringar i 

varumärkeslagen. För länderna i EU (dåvarande EG) reglerades varumärkesrätten av två 

rättsakter, första direktivet, som redan införlivats i svensk rätt samt Rådets förordning (EG) nr 

40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken. Förordningen öppnar för en 

möjlighet att ansöka om ett varumärkesskydd som gäller inom hela EU.93 År 2006 infördes 

förverkande bestämmelser till följd av att brottsbalkens regler om förverkande skulle bli tillämplig 

på alla brott.94 Lagen ändrades sedan två gånger under år 2009, första gången i april till följd av 

Rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 där syftet var att ytterligare harmonisera 

medlemsstaternas lagstiftning för att främja den inre marknaden och den andra för en liten 

förtydning om vilka direktiv som gällde.  

 

3.1.3 Dagens varumärkeslag 

Arbetet med den nya varumärkeslagen påbörjades redan 1997 då det fanns ett stort behov att 

modernisera och anpassa den svenska lagen till EU-lagstiftning. Lagen blev klar 2010 och trädde i 

kraft den 1 juli 2011.95 

I SOU 2001:26 redogörs för den moderna varumärkesrätten och betydelsen av 

varumärken. Det konstateras att betydelsen av varumärken och kännetecken har accelererat i 

både ekonomisk och kulturell betydelse. Varumärket kunde ses som företagets upparbetade 

värde, i forma av en image, vilket gjorde det extra viktigt att skydda varumärkena. Rättsområdet 

anses trendkänsligt och enligt författaren var denna period ett systemskifte.96 En av anledningarna 

till att varumärket hade fått större roll var det omfattande informationsflöde som fanns på 

marknaden. Vikten av varumärket skulle komma att ökas ytterligare i samband med växande 

internethandel eftersom ingen konsument vill köpa en okänd vara från en okänd avsändare. 

Ekonomi spelade i början av 2000-talet en stor roll för varumärket, då den utgjorde ett 

instrument vid marknadsföring och annan försäljning. Harmoniseringstrycket ökade i och med 

att varumärkeshandeln på internet var gränslös och det krävdes mer effektiva lösningar för att 

möta jurisdiktionsproblemet.97 

Den nya varumärkeslagen var menad att vara överskådlig med ett modernare språk.98 Lagen 

från 1960 hade inte under de femtio år som den varit gällande inte genomgått någon 

övergripande översyn. Förhållanden på marknaderna var annorlunda år 2010 än vad de var 1960 
                                                
93 Prop. 1995/96:26 s. 18. 
94 Prop. 2004/05:135 s. 1. 
95 Mårtensson et. al- (2013), s. 7. 
96 SOU 2001:26, s. 19. 
97 SOU 2001:26, s. 147-150. 
98 Prop. 2009/10:225 s. 1. 
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och lagen behövdes anpassas efter detta. Företag fortsätter använda varumärket som 

identifierings- och konkurrensmedel vid sin marknadsföring. Utvecklingen har gått mot att 

företag lägger ned mer och mer pengar på marknadsföring av sina varor samt investeringar i 

varumärken.99  

Varumärkena har i högre grad kommit att fungera som en självständig tillgång som 

får representera företagets upparbetade värde i form av t.ex. image och goodwill. 

Ett varumärke kan representera ett mycket stort värde; i många fall kan varu- 

märket utgöra ett företags största tillgång.100 

Detta citat visar att varumärkesrätten snarare har kommit att bli ett skydd för de resurser och 

investeringar som läggs ned på varumärket än ensamrätten skyddet faktiskt ger.101 Förbud mot 

vilseledande marknadsföring har funnits i 35 § varumärkeslagen sedan dess tillkomst år 1960. 

Bestämmelsen intogs i lagen på grund av att lagstiftningen om illojalkonkurrens inte ansågs vara 

tillräcklig. Denna bestämmelse användes nästan aldrig, istället har marknadsföringslagstiftningen 

använts vid dessa situationer. Från och med den nuvarande varumärkeslagen regleras även frågor 

om vilseledande marknadsföring enbart i marknadsföringslagen.102  

 

3.2 Bokföringslagen  

3.2.1 Bokföringslagen från år 1929 

Syftet med bokföringslagen från 1929 var att skydda näringsidkares borgenärer, men även att 

skapa ordning och reda för näringsidkarens egen skull. Bokföringsskyldig var den som bedrev 

näringsverksamhet, som kunde anses som yrkesmässig verksamhet med viss varaktighet och som 

var inriktad på en rad olika affärshändelser. Anläggningstillgångar skulle i bokföringen tas upp till 

sitt anskaffningspris även om det verkliga värdet på tillgången var lägre och skulle i regel 

avskrivas. Det finns ingen särskild straffbestämmelse i bokföringslagen, men om 

bokföringsskyldigheten inte följs kunde personen i fråga dömas för bokföringsbrott.103  

 

3.2.2 Bokföringslagen från år 1976 

År 1975 presenterades ett förslag på ny bokföringslag för riksdagen. En av de största 

förändringarna jämfört med bokföringslagen från 1929 var att kretsen av bokföringsskyldiga 

vidgades väsentligt. 104  Den utvidgningen innebar att lagen skulle omfatta alla som bedrev 

                                                
99 Prop. 2009/10:225 s. 79. 
100 Prop. 2009/10:225 s. 79. 
101 Prop. 2009/10:225 s. 79. 
102 Prop. 2009/10:225 s. 287. 
103 Prop. 1975:104 s. 17-21. 
104 Prop. 1975:104 s. 1 & 15. 
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näringsverksamhet och det krävs inte att detta skedde i vinstsyfte. 105  Eftersom den nya 

bokföringslagen utvidgade begreppet bokföringsskyldiga och det blev för krångligt att ha 

specifika regler för mindre näringsrörelser så fanns flera alternativ på lösningar, där vissa var 

anpassade just efter de mindre företagen. 106  Utvecklingen på skatteområdet var en av 

anledningarna till att bokföringslagen behövde uppdateras.107 Bokföringslagen syftade även till att 

främja en fullständig, korrekt och överskådlig redovisning.108 Vid upprättandet av bokföringen i 

företaget skulle god redovisningssed iakttas. Benämningen var väl inarbetad och ersatte begreppet 

”god köpmannased och allmänna bokföringsgrunder”. God redovisningssed kan kopplas till hur 

praxis såg ut hos en representativ krets bokföringsskyldiga.109 På grund av skillnader i de olika 

branscherna kunde god redovisningssed variera beroende på i vilket område 

näringsverksamheten bedrevs och uttalanden från branschorganisationers kan ge vägledning om 

vad som borde vara god redovisningssed. Särskild betydelse fick även de organisationer som hade 

expertis inom redovisningsområdet, framförallt Näringslivets börskommitté och FAR.110 

Balansräkningen ska enligt 1976 års lag, liksom idag, redovisa rörelsens samtliga tillgångar 

och skulder samt eget kapital på balansdagen. Utifrån balansräkningen kan räkenskapsanalyser 

över företagets soliditet, likviditet och finansiella ställning i stort göras.111 Med immateriella 

rättigheter avses i lagen exempelvis patent, hyresrätt, goodwill och organisationskostnader.112 När 

det kommer till immateriella anläggningstillgångar tas enbart de nyss uppräknade rättigheterna 

upp i propositionen. Ordet varumärke nämns endast en gång i samband med en hänvisning till 

varumärkeslagen.113 I 1 kap 17 § i den nya bokföringslagen framgår att goodwill värdet som 

uppkommer vid ett förvärv fick tas upp som en anläggningstillgång till ett affärsvärde och skulle 

skrivas av med skäligt belopp, dock minst en tiondel. Andra utgifter för forskning och utveckling, 

marknadsundersökningar och liknande fick tas upp som en anläggningstillgång om den var av 

väsentligt värde för den bokföringsskyldiges rörelse under kommande år. Detta är exempel på de 

                                                
105 Prop. 1975:104 s. 203-204. 
106 Prop. 1975:104 s. 27. 
107 Anledning till detta är att det finns ett starkt samband mellan redovisning och beskattning eftersom de 
skatterättsliga beräkningarna av resultatet i ett företag grundar sig på god redovisningssed. Se 14 kap 2 § och 21 § 
inkomstskattelagen. 
108 Prop. 1975:104 s. 24. 
109 God redovisningssed här syftar då till hur företagen faktiskt gör i praktiken och inte lika mycket till utarbetad 
praxis och allmänna råd som den gör idag även om bland annat FAR har ett starkt inflytande. 
110 Prop. 1975:104 s. 31. 
111 Soliditet beräknas hur förhållandet mellan skulder och eget kapital ser ur, hur tillgångarna i företaget är 
finansierade och likviditet mäter företagets betalningsförmåga på kort sikt. Nationalencyklopedin, sökord: ”soliditet” 
och ”likviditet”. 
112 Prop. 1975:104 s. 50-52. 
113 Prop. 1975:104 s. 76. 
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”organisationskostnader” som tidigare räknades upp. Dessa tillgångar skulle också avskrivas med 

en skälig kostnad, dock minst med en femtedel.114 

Det fanns i den nya lagen regler för hur man skulle värdera omsättningstillgångar och 

anläggningstillgångar. När grundprinciperna för värdering reglerades i lagen så underlättades även 

jämförelser mellan olika företag. Vid värdering av anläggningstillgångar skulle den grundläggande 

regeln vara att anskaffningspris är det högsta värdet en tillgång får tas upp till och detta värde ska 

sedan minska i takt med avskrivningarna. Avskrivningen ska ske med hänsyn till tillgångens 

fysiska värde och dess ekonomiska livslängd.115  

Under arbetet med den nya bokföringslagen diskuterades även frågan om det skulle inrättas 

ett särskilt expertorgan på redovisnings- och bokföringsområdet. Reglerna i bokföringslagen 

ställde bara upp principer för redovisning och de behövde utvecklas och kompletteras med 

redovisningspraxis. Det konstaterades även att den nya bokföringslagen och den snabba 

utvecklingen på området ledde till ett ökat informations- och utbildningsbehov. Däremot fanns 

osäkerheter i arbetsuppgifter för det eventuella expertorganet, men utredningen ansåg att en 

bokföringsnämnd borde startas och att arbetet med detta skulle inledas.116 

 

3.2.3 Dagens bokföringslag från 1999 

Bokföringslagen från 1999 har som syfte att skydda företagets borgenärer, det allmänna, 

medlemmar och anställda. Lagen ska vara en ramlag som kompletteras av god redovisningssed. 

Bokföringsnämnden har fortsatt huvudansvar för att utveckla denna och Redovisningsrådet 

ansvarar främst för de noterade företagen. Finansinspektionen får fortsätta ge ut bindande 

föreskrifter om de finansiella företagens bokföring och officiella redovisning.117  

Enligt årsredovisningslagens 4 kap 2 § får utgifter för forsknings- och utvecklingsarbete tas 

upp i balansräkningen som immateriell anläggningstillgång. Detta gäller även licenser, 

varumärken, hyresrätter, förvärvad goodwill och liknande rättigheter och tillgångar. Genom 

denna regel kan företagen undvika att kostnadsföra utgifterna direkt och får istället fördela 

kostnaden kommande år via avskrivning. Normal avskrivningstid i dessa fall är fem år. Denna 

bestämmelse liknar 17 § i bokföringslagen från 1976.118 Skillnaden är framförallt att regeln har 

blivit tydligare när den intogs i årsredovisningslagen och varumärken uttryckligen står med. 

”Organisationskostnader” har blivit mer preciserad än tidigare. 

                                                
114 Prop. 1975:104 s. 226-227. 17§ blir således viktig att hålla koll på hur den utvecklas under åren, eftersom det är 
det närmsta varumärken i redovisningen som vi kommer. 
115 Prop. 1975:104 s. 56-58. 
116 Prop. 1975:104 s. 66-67. 
117 Prop. 1998/99:130 s. 1-2.  
118 Prop. 1998/99:130 s. 337-338. 



 30 

I propositionen till dagens bokföringslag diskuterades även frågan om den nuvarande 

lagstiftningen tillgodoser behovet att redovisa intellektuellt kapital i redovisningen. Här förs en 

diskussion om kraven som ställs upp för att aktivera en immateriell anläggningstillgång i 

balansräkningen. Lagen kräver att tillgången ska representera ett väsentligt värde för företaget och 

att detta krav är en inskränkning i möjligheten att aktivera immateriella anläggningstillgångar som 

är nödvändigt. Slutsatsen blir att en utvidgning av den rätt som redovisningslagen ger företagen 

att aktivera dessa tillgångar inte bör utvidgas. Reglerna är även ändamålsenligt utformade och ger 

det utrymme som behövs för en succesiv anpassning till EU och den internationella rätten.119 

Praxis på området har varit restriktiv och det krävs ganska mycket för att redovisa intellektuellt 

kapital som tillgång. Eftersom regler om aktiveringen av immateriella tillgångar finns i 

redovisningslagen behöver dessa bestämmelser inte längre finnas kvar i bokföringslagen. 

Sedan den nya bokföringslagen trädde i kraft 1 januari 2000 har lagen fram till och med 

2010 ändrats femton gånger.120 Ofta ändras lagen på grund av att andra lagar ändras vilket leder 

till att hänvisningar inte längre stämmer överens eller att ord och liknande måste uppdateras. 

Eftersom immateriella anläggningstillgångar slutade att regleras i bokföringslagen i och med den 

nya bokföringslagen från 1999 så kommer dessa ändringar inte att undersökas vidare. 

 

3.3 Årsredovisningslagen 

3.3.1 Den första årsredovisningslagen 

År 1981 trädde lag om årsredovisning m.m. i vissa företag i kraft. Detta var den första 

årsredovisningslagen. I och med lagen blev företag med minst tio anställda eller som har 

tillgångar för ett nettovärde av 1 000 basbelopp skyldiga att upprätta en offentlig årsredovisning 

och att anlita en revisor.121 Årsredovisningen ska upprättas med hjälp av vad bokföringslagen 

säger om årsbokslut om inte annat anges i lagen. Lagen innehåller även regler om 

koncernredovisning.122 I denna nya lag finns inga regler om hur anläggningstillgångarna ska 

aktiveras och varumärken, goodwill eller immateriella anläggningstillgångar nämns inte en enda 

gång.123 

 

 

 

                                                
119 Prop. 1998/99:130 s. 341-342. 
120 Karnov databas, sökord: ”bokföringslag”. 
121 Edqvist. (1981) s. 388. 
122 Prop. 1979/80:143 s. 13-15. 
123 Prop. 1979/80:143. 
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3.3.2 Den nuvarande årsredovisningslagen 

Den nya årsredovisningslagen innehåller bestämmelser om årsredovisning, koncernredovisning 

samt delårsrapporter. Det finns även bestämmelser om hur balans- och resultaträkningarna ska 

ställas upp och hur olika tillgångar ska värderas. Andra nyheter i lagen är att all redovisning ska ge 

en rättvisande bild av företagets ställning och resultat, samt att vissa grundläggande principer, 

som exempelvis försiktighetsprincipen skrivs in i lagen.124 

I augusti 1991 påbörjades arbetet med den nya årsredovisningslagen. En kommitté som 

döptes till Redovisningskommittén fick av regeringen i uppdrag att se över redovisningslagarna 

och se hur de behövde anpassas efter utvecklingen på redovisningsområdet. Ett uppdrag var även 

att föreslå ändringar så att lagarna var mer anpassade till EU-rätten. Kommitténs arbete 

resulterade i SOU 1994:17.125 Den nya årsredovisningslagen trädde i kraft 1 juli 1996.126  

När Sverige gick med i EU år 1995 fanns en omfattande EU-rätt att anpassa sig till.127 

Förordningarna var direkt tillämpliga i Sverige medan direktiven inarbetades i nationell rätt.128 År 

1995 fanns tre direktiv som behandlade redovisningsfrågor, det fjärde bolagsrättsliga direktivet 

från 1978, det sjunde bolagsrättsliga direktivet från 1983 samt bankredovisningsdirektivet från 

1986.129 Redovisningslagen från 1980 uppställer inte de krav som EU-rätten ställer i enlighet med 

direktiven. För att underlätta införlivandet av direktiven kom årsredovisningslagen att delas upp i 

tre, varav en allmän, en för banker och en för försäkringsföretag.130 Det fjärde bolagsrättsliga 

direktivet delar upp anläggningstillgångar i tre kategorier: immateriella, materiella och finansiella, 

något som den nya lagstiftningen också ska innehålla.131 Skillnaden mellan vad som stadgas i det 

fjärde bolagsrättsliga direktivet och 17 § i bokföringslagen (från 1976) är uppräkningen av 

exempel på vad som kan vara en immateriell anläggningstillgång. Eftersom denna uppräkning 

skiljer sig från direktivet så behöver denna bestämmelse kompletteras. Regeln som reglerar detta 

är 4 kap 2 §. 

Sålunda bör de nya bestämmelserna också ange att utgifter för koncessioner, 

patent, licenser, varumärken, hyresrätter och liknande rättigheter får tas upp som 

                                                
124 Prop. 1995/96:10 s. 1. 
125 Prop. 1995/96:10 s. 168. 
126 Prop. 1995/96:10 s. 1. 
127 Jag använder ordet EU-rätt, trots att det under perioden jag skriver om hette EG-rätt eftersom jag syftar på 
samma sak och det är lättare att konsekvent använda de termer som används idag. 
128 För mer information kring inträdet i EU och dess betydelse se avsnitt 2.5. 
129 Prop. 1995/96:10 s. 170-171. 
130 Prop. 1995/96:10 s. 172. 
131 Prop. 1995/96:10 del II, s. 45. 
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anläggningstillgång. Detta torde inte innebära någon förändring i förhållande till 

vad som i dag utgör god redovisningssed.132 

Ändringar i årsredovisningslagen har gjorts över trettio gånger fram till år 2010.133 I samband med 

införandet av den nya bokföringslagen ändrades lydelsen i 4 kap 2 §, men enbart i andra stycket 

som inte berör varumärken.  

 

3.4 Avslutande synpunkter 

I detta kapitel har jag gått igenom vad som skett mellan år 1960 och 2010 inom varumärkeslagen, 

bokföringslagen och årsredovisningslagen. Varumärkeslagen har under dessa femtio år varit 

densamma, men ändringar har skett succesivt genom åren. Förarbetena till lagändringarna 

diskuterar varumärkets utveckling och vikten av ett starkt varumärkesskydd. I takt med den 

ekonomiska utvecklingen verkar intresset för varumärken växa och arbetet med den nya 

varumärkeslagen, som trädde i kraft 1 juli 2011, började redan i slutet av 1990-talet. Jag anser att 

min genomgång av varumärkeslagen kan ge en bild av hur synen på varumärken faktiskt 

förändrats över undersökningsperioden, trots att de är skrivna på ett byråkratiskt språk och i 

största mån utan författarens värderingar. 

Bokföringslagen har funnits länge. Förarbetena till 1929 års lag har inte undersökts 

eftersom det är många år före min undersökningsperiod. År 1976 kom den nya bokföringslagen 

och i denna är det främst 17 § som är av intresse för min uppsats. Denna paragraf reglerar 

aktivering av immateriella anläggningstillgångar. När dagens bokföringslag kom år 2000 togs 

denna paragraf bort och ersattes inte med någon ny eftersom detta numer reglerades i 

årsredovisningslagen. Förarbetena till bokföringslagen ger en bild av hur innehållet i paragraferna 

som reglerar immateriella anläggningstillgångar förändrats över tid. Från att inte funnits alls, till 

att bli mer specifik i sin ordalydelse. Även detta tyder på varumärkes ökade plats i samhället. 

Årsredovisningslagen trädde i kraft år 1981 och 4 kap 2 § som diskuteras både under 

avsnitt 3.2.3 och 3.3.2 reglerar, liknande 17 § i bokföringslagen, aktivering av immateriella 

anläggningstillgångar. Idag är lydelsen likadan i 4 kap 2 §, som sätter de yttre ramarna för hur 

aktiveringen ska gå till, för mer specifika regler behövs IFRS (för noterade företag) och K3(för 

icke-noterade aktiebolag). Årsredovisningslagens förarbeten diskuterade inte aktivering av 

varumärken och dess värdering lika mycket som jag trodde skulle göras, vilket kan bero på att 

mycket av den praktiska värderingen regleras i den kompletterande normgivningen. 

 

                                                
132 Prop. 1995/96:10 del II, s. 45. 
133 Karnov databas, sökord: ”årsredovisningslag”. Åter ett uttryck för redovisningsområdets föränderlighet. 
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4 Debatten kring varumärken 

4.1. Varumärkets ökande roll i samhället, 1960 – 1980 

Doktorsavhandlingar på det industriella rättsskyddets område var sällsynta under första halvan av 

1900-talet. 134 År 1948 presenterade både dansken Hardy Andreasen och svensken Sture Heiding 

sina avhandlingar, vilket var efterlängtat på immaterialrättens område. Senaste avhandlingen från 

Sverige inom ämnet var då nästan fyrtio år gammal och även litteraturen på området hade under 

perioden varit sparsam. Zweigbergk konstaterar att varumärkeslagen från 1884 var föråldrad. Han 

uttrycker även att varumärken och andra kännetecken fått ökad betydelse med åren.135 

Claës Uggla skrev en artikel i NIR år 1960 med avsikt att skapa debatt kring gränsen mellan 

varumärkesskydd och konkurrensbegränsningar. 136  När en fullständig reform inom 

varumärkesrätten precis har skett och det är relativt ny lagstiftning mot konkurrensbegränsningar 

är det enligt Uggla naturligt att en gränsdragning mellan dessa två områden uppkommer. 

Varumärkesrätten innebär inte något monopol utan en rätt att ingripa när någon obehörig 

utnyttjar företagets varumärke utan lov. Hos vissa finns en fruktan för att varumärkesskyddet ska 

ha en konkurrensbegränsande inverkan på marknaden. Uggla menar att det ofta handlar om en 

ofullständig kunskap om varumärkesrätten och vissa teoretiska föreställningar rörande 

varumärkets funktion på marknaden.137  

Zweigberk och Ugglas artiklar visar på en debatt kring varumärken och dess betydelse i 

samhället och att intresset för varumärken fanns redan på mitten av 1900-talet. Varumärket växer 

sig starkare och starkare under hela 1900-talet, i takt med att tillväxten i Sverige ökar. Bättre 

levnadsstandard leder till ökade valmöjligheter kring konsumtion. När hushållen inte längre bara 

har råd med det absolut nödvändigaste öppnar det för en helt ny marknad. På den nya 

marknaden är alternativen oändliga och det är enkelt för konsumenten att välja en vara som hen 

vet har god kvalité, eller i vart fall duger, jämfört med att prova ett nytt okänt märke som kanske 

är dåligt. 

I NIR presenteras många artiklar gällande varumärkesrätt. I en artikel från år 1968 

diskuteras kravet på särskiljningsförmåga och de betydelsefulla förändringarna som gjorts i den 

nya varumärkeslagen från 1960. Den största förändringen är prövningen av ordmärkets 

deskriptivitet. En mildring av praxis har ägt rum där gränsdragningen mellan vad som är otillåtet 

och tillåtet för ett varumärke blivit tydligare. Innan den nya lagen trädde i kraft var praxis kring 
                                                
134 Zweigbergk. (1948), s. 139. Industriellt rättskydd innebär det skydd som immateriella rättigheter såsom patent, 
mönster och varumärke kan få. se Melin. (1997), s. 17. 
135 Zweigbergk. (1948), s. 144. 
136 Uggla. (1960), s. 254. 
137 Uggla. (1960), s. 250. 
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förklarande ord mycket stängare.138 I en annan artikel diskuteras inarbetning av varukännetecknet. 

Resultatet av inarbetning kan innebära goodwill för företaget. Inarbetning kan ses som två saker: 

först att göra märket känt och sedan att märket har blivit känt. Det är när varumärket har blivit 

känt det kan anses inarbetat.139 Skyddet för inarbetade varumärken förstärktes i och med 1960 års 

lag.140  

Rissanen beskrev i ”Varumärkena och deras betydelse” hur den privata äganderätten var en 

utgångpunkt för att marknadsekonomin skulle fungera. Friheten att använda egendom och 

grunda företag gör att varje ekonomisk enhet kan använda de produktionsfaktorer den har för 

ekonomisk verksamhet och konkurrera på marknaden med andra företag. Lagstiftningens syfte är 

att främja ärliga verksamheter och hämma illojal konkurrens, som är förbjuden. Rätten till 

goodwill kan då jämföras med äganderätt. År 1978 trodde man att konkurrensen på lång sikt 

skulle leda till det mest effektiva utnyttjandet av ekonomiska resurser och ekonomisk tillväxt.141 

De industriella rättigheterna ansågs begränsade av de konkurrerande företagen. Författaren 

argumenterar för att varumärkesskyddet ur konsumenternas synpunkt inte nödvändigtvis är 

behövligt och att det viktigaste för konsumenten är att få riktig information och inte bli 

vilseledd.142 

 

4.2 Konsumenten i fokus och reklamen som hot mot varumärken, 

1980-1990 

År 1980 skrevs en artikel som ifrågasatte varumärkenas betydelse och diskuterade utvecklingen av 

varumärkesområdet de kommande hundra åren. Det allvarligaste hotet mot varumärken ansåg 

författaren vara reklamen. Reklamen hade anklagats för att skapa irrationella märkespreferenser 

och ledde till ökade varukostnader som konsumenterna fick stå för. Eftersom all reklam 

innefattar en användning av varumärken så smittar den negativa kritiken av sig på varumärket. 

Däremot finns inte något nödvändigt samband mellan varumärken och reklam.143 Reklamen kan 

också leda till positiva effekter för konsumenten, fungerar den kan företaget få stordriftsfördelar, 

vilket i sin tur leder till lägre priser. Författaren anser att varumärket främjar konkurrensen mer 

                                                
138 Moore.(1968) , s. 66 
139 Holmqvist. (1975), s. 255. 
140 Holmqvist. (1975), s. 263. 
141 Rissanen. (1977), s. 7. Idag är synen på konkurrens densamma och konkurrensrätt har blivit ett större område. 
Jämför med att harmoniseringen av många områden inom EU har som syfte att främja konkurrensen 
142 Detta går lite emot syftet med varumärkeslagen när den kom till år 1960 då den gynnade konsumenten för att 
valmöjligheterna blev fler och varumärket gjorde det lättare att välja. Jag är dock beredd att hålla med Rissanen. När 
utbudet redan är tillräckligt stort för konsumenterna kanske det viktigaste inte längre är alla alternativ, utan just den 
informationen som hon menar. Informationen och effektiviteten på marknaden återkommer jag till i avsnitt 4.1. 
143 Diamond. (1980), s. 97. 
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än den begränsar och är bra både för ekonomin och samhället. För att stödja sitt argument 

beskrivs synen på varumärken i Sovjetunionen och ”kommunist-Kina” där synen på varumärken 

var positiv. En rysk ekonom skrev på 1970-talet att ”varumärket främjar alltså det angelägna ändamålet 

att höja kvaliteten på produkten”.144 Detta var något författaren kommenterade med att läsaren skulle 

observera att citatet kom från Sovjetunionen.145 Prognosen för varumärken år 2078 är positiv, 

trots att författaren anser att trenden för varumärken år 1980 pekar nedåt, men trenden kommer 

att vända.146 

År 1988 verkar fokus vara mindre på att ta tillvara konsumenternas intresse med ett 

utvidgat varumärkesskydd för att istället fokusera på innehavaren och dennes ekonomiska 

intressen. Eftersom innehavaren har investerat mycket pengar i varumärket är det rimligt att 

denna/denne ensam drar nytta av sitt märke. Författaren ifrågasätter reklamvärdet av 

varumärkena och att ett utökat skydd för innehavaren skulle leda till ännu mer intensiv 

konkurrens och en stegring av reklamkostnaderna. Företagens suggestiva reklampåverkan och 

höga kostnader för marknadsföring skulle belönas om skyddet för ensamrätten utökades.147 Hur 

skulle det förhålla sig till en utveckling ur ett nationalekonomiskt perspektiv och hur påverkar det 

småföretagens ställning på marknaden? Författaren menar att hennes frågor blir otidsenliga då 

näringsidkarnas intressen återigen betraktas med större välvilja.148 

 

4.3 Framtidsspekulationer och ett ökat intresse för värdering av 

varumärken, 1990  

År 1990 publicerades en artikel i NIR Ingvar Wenehed om varumärkesvärdet och att intresset 

under 90-talet i Sverige och Europa troligtvis kommer att öka väsentligt. Vikten av 

marknadsföring för produkterna kommer att öka, framförallt vid försäljning av 

konsumentinriktade varor. Utvecklingen, spår författaren, kommer att leda till att frågorna om 

varumärkesvärdering blir mer intressanta och 90-talet kommer att bli ett spännande decennium 

för alla som har med varumärken att göra.149 Författaren menar även att medvetenheten kring 

varumärkens betydelse år 1986 inte alls var samma som 1990. Det fanns en skillnad mellan att 

själv upparbeta ett varumärke och att köpa ett redan etablerat varumärke. Kostnaderna för att 

                                                
144 Diamond. (1980), s. 99. 
145 Diamond. (1980), s. 99. 
146 Diamond. (1980), s. 106. 
147 Suggestiv är något som påverkar människor, utan att de förstår. Nationalencyklopedin, sökord ”suggestiv”. 
148 Kur. (1988), s. 149-150. Frågorna är fortfarande tidsenliga enligt mig. Företagen betraktas idag med ännu mindre 
välvilja och alla vet att de flesta bara är ute efter att tjäna pengar. 
149 Wenehed. (1990), s. 408. 
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själv upparbeta ett varumärke från grunden kunde bli oöverstigliga för de flesta under 90-talet. I 

sin tur ledde detta till att jakten på internationella varumärken ökade och priserna steg. 

När det gäller varumärket, kan vi idag givetvis ta upp detta som en tillgång i vår 

balansräkning. Men i stort sett är varumärket underkastat samma regler när det gäller 

avskrivning som goodwill. Här tycker jag att vi har en mycket intressant punkt. Varje år 

lägger företagen ner stora kostnader för vidmakthållande av varumärken och 

förhoppningsvis ökar försäljningen och vinsten i dessa företag.150 

Eftersom ett varumärke mycket väl kan öka i värde från det att företaget förvärvat det och skrivit 

in som tillgång i balansräkningen, anser författaren att man borde få skriva upp varumärken om 

det ökat. Det skulle ge en bättre bild av företagets nettovärde. Ett förslag läggs fram om att ta 

upp en separat balansräkning där de egna märkesvärderna tas upp som tillgångar, det vill säga inte 

i den externa offentliga redovisningen utan företagsinternt. Om utomstående konsulter med god 

trovärdighet skulle göra denna bedömning så skulle uppgiftens värde i den separata 

balansräkningen öka.  

Författaren spår även att Interbrand, som är ett bolag från Storbritannien som sysslar med 

varumärkesvärdering kommer att få en stor uppgift i framtiden och hjälpa till att göra dessa 

värderingar. Detta på grund av att det är ”tokigt att det skall behövas en försäljning av ett företag för att 

dessa höga värden skall komma fram i dagen.”151 Företaget Guiness skrev redan år 1988 upp sina 

tillgångar med 17 miljarder i sin balansräkning vilket kunde hänföras till tidigare förvärvade 

varumärken. Författaren uttrycker även stor glädje över att debatten kring varumärken och dess 

betydelse fortsatt i Veckans Affärer och konstaterat att debatten om märkesvärdering i Sverige 

bara har börjat och att det finns mycket kunskap globalt.152 

Ämnet "Märkesvärdet" är oerhört aktuellt och det kommer att bli än mer aktuellt 

framöver. Jag har i mitt eget företag haft en mycket intressant diskussion med våra 

revisorer om dessa frågor. Som jag nämnt kommer vi i nästa årsredovisning att, utan att 

gå in på de officiella räkenskaperna, göra någonting för att för våra aktieägare tala om 

vilket värde som kan ligga i vilka varumärken. Vi tror nämligen att detta är lika viktigt att 

veta för våra aktieägare som det kan tänkas vara värt att få reda på att man har en 

fastighet i Japan som man har haft i trettio år.153 

Författaren menar redan år 1990 att det är en skyldighet för aktiebolagets att ge sina aktieägare 

information om vilka värden som ligger i varumärket.  

Att faktiskt aktivera varumärken som en tillgång i balansräkningen för med sig många 

problem som en revisor diskuterat i artikeln ”Svensk redovisningspraxis”. Svårigheten med att ta upp 

                                                
150 Wenehed. (1990), s. 411. 
151 Wenehed. (1990), s. 412. 
152 Wenehed. (1990), s. 413-414. 
153 Wenehed. (1990), s. 416. 
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varumärken i balansräkningen och problemet med att sedan få bort tillgången från 

balansräkningen diskuteras och jämförs med internationell rätt. Denna aktivering av varumärken i 

balansräkningen gäller enbart förvärvade varumärken och inte internt upparbetade varumärken. 

Vilket är samma regler som gäller för goodwill. Goodwill definieras som skillnaden mellan de 

identifierbara tillgångarna och köpeskillingen för företaget. Goodwill är ett vitt begrepp och 

innefattar mer än bara varumärken.  

I den svenska redovisningen tillämpas anskaffningskostnadsredovisning, vilket innebär att 

man redovisar tillgångar till sitt anskaffningsvärde.154 Anskaffningskostnadsredovisning skiljer sig 

från nuvärdesredovisning där man i varje ögonblick i balansräkningen försöker spegla de värden 

som finns i ett företag. Vid användning av nuvärdesredovisning skulle möjligheten för aktivering 

av internt upparbetade varumärken finnas. Detta strider mot den redovisningsprincip med 

anskaffningskostnader som tillämpas i Sverige och skulle gå emot bokföringslagen. Om 

redovisning i framtiden ska ske på detta sätt måste hela redovisningssystemet ändras och 

redovisningen av tillgångar skulle enligt författaren bli oerhört subjektiv.155  

Det finns två metoder som är förenliga med anskaffningskostnadsprincipen och 

användbara för att redovisa varumärken: uppskrivning eller aktiverande av kostnader. I 

uppskrivningsmetoden skulle varumärket vid förvärv skrivas upp som en tillgång i företaget. 

Problemet med denna metod är att det endast påverkat balansräkningen och resultatet för 

företaget påverkas inte förrän varumärket förlorar värde och en nedskrivning måste göras. 

Aktivering av kostnader innebär att kostnaderna för att hålla ett varumärke vid liv aktiveras som 

en tillgång i balansräkningen. Dessa kostnader måste rimligtvis avskrivas, så att utgifterna 

kostnadsförs i takt med att de förbrukas och kommer således även att påverka resultaträkningen. 

Det kan bli problem med uppskrivning av ett varumärke om värdet ändras. Ett varumärke kan 

förlora stora delar av sitt värde under en kort period eftersom det är beroende av människors syn 

på produkten och på företaget, vilket påverkar efterfrågan. Författaren föreslår även ett eget 

alternativ där vissa kostnader som kan hänföras till varumärket skulle aktiveras, problemet blir 

dock att det inte är varumärkets verkliga värde som redovisas.156  

Slutligen konstaterar författaren att uppfattningen om redovisning av varumärken i Sverige 

kommer att bestämmas av hur andra länder väljer att göra. Frågan om varumärken i 

balansräkningen tror inte heller författaren kommer att bli stor i Sverige eftersom det inte finns så 

många internationella konsumentvarumärken som är svenska. Företagen i Sverige kommer inte 

                                                
154 Anskaffningsvärde är kostnaden för en varas anskaffning eller tillverkning. Exempelvis köpeskilling plus 
leveranskostander. National encyklopedin, ”anskaffningsvärde” 
155 Herolf. (1990), s. 426-427. 
156 Herolf. (1990), s. 428-429. 
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heller att ha samma behov att aktivera varumärken i sin balansräkning då flertalet säljer mer på 

sitt bolagsnamn än produktnamn. Författaren hänvisar till hur Ingvar Wenehed resonerar kring 

varumärken och att det är bättre ju mer information om ett företag som ges till aktieägarna och 

att det därför finns en poäng med intern redovisning av varumärken vid sidan av extern 

redovisningen. Det kan även finnas en poäng i att värdera de produkter som varje produktchef är 

ansvarig för när budget för företagen sätts och det kan sättas upp avkastningsmål att jobba emot. 

Som internt styrmedel kan därför en varumärkesvärdering vara bra.157 

Det är viktigt att förstå hur marknadsföring hänger ihop med varumärket. Författarna i 

artikeln ”Märkespyramiden- Varumärket som strategisk tillgång” menar att det finns en klassisk 

motsättning mellan jurister och marknadsförare då dessa har olika prioriteringar. Juristerna vill se 

till att varumärket har ett bra skydd och marknadsförarna vill använda varumärket så långt som 

möjligt och är inte rädda att tänja på gränserna. Motsättningen grundar sig troligtvis i bristande 

insikt i den andres handlande. För att underlätta förståelsen mellan dessa grupper presenterar 

författarna en märkespyramid som förklarar hur målgrupp, positionering, varumärket och 

produkt hänger ihop. Dessa fyra element är de grundläggande förutsättningarna för att etablera 

en märkesprodukt. Varumärket väljs oftast utifrån produkten, som positioneringen i sin tur utgår 

ifrån som även den riktar in sig på en specifik målgrupp. På detta sätt är förutsättningarna 

sammanlänkade och marknadsföringen och det juridiska skyddet kan dra nytta av varandra.158 I 

många länder är värderingen av varumärken en omdebatterad fråga,  men något som alla verkar 

vara överens om är att varumärken verkligen är en värdefull tillgång.159  

 

4.4 Värderingen av varumärken i NIR år 1991 – 2010 

Diskussionen om värdering av varumärken har spridit sig i världen från slutet på 1980-talet och 

början på 1990-talet. Frågor kring varumärkesvärdering har under dessa år satts i fokus i NIR och 

ekonomisk analys av varumärkesrätten har belysts i flera länder.160 I och med EU-rättens inträde 

vid mitten av 90-talet har varumärkesrätten gått från att skydda själva varumärket till att skydda 

även varumärkets ekonomiska värde.161 De artiklar som jag valt ut innehöll främst diskussion 

kring de mer juridiska aspekterna av ett varumärke, som särskiljningsförmåga, renommésnyltning, 

                                                
157 Herolf. (1990), s. 431. 
158 Melin & Urde. (1990), s. 398-399. 
159 Melin & Urde. (1990), s. 398. 
160 Karnell. (1991), s. 341. 
161 Oker-Blom & Aspholm. (2000), s. 351. 
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kodakregeln samt vilken officialprövning som krävs.162 Den värdering som diskuterades var hur 

skadestånd skulle beräknas eller kostnad för licensiering, vilket inte är samma sak som 

varumärkesvärdering. De artiklar som handlade om utvecklingen på immaterialrättens område 

behandlade enbart dessa juridiska problem samt rättspraxis från Sverige och EU-domstolen.163 

Slutar då diskussionen om varumärkesvärdering i NIR abrupt år 1991? Antagligen har jag 

haft otur i mitt urval av artiklar eller så fortsätter frågan att diskuteras i ett annat forum, 

exempelvis Veckans affärer som Wanehed hänvisade till. Att frågan fortsätter diskuteras torde 

vara en självklarhet med tanke på det ökade intresset för varumärken. Synen på varumärken 

under 1990-talet och framåt kompliceras av inträdet i EU. Det finns inte längre lika stort 

svängrum för Sverige att göra som vi vill, utan allt måste förhålla sig till EU, harmoniseringen av 

redovisning och de fyra friheterna. Kanske flyttas fokus från den immaterialrättsliga tidskriften 

för att värdering av varumärken faktiskt börjar ske i praktiken, vilket mer är revisorer och 

företagsekonomers område? 

 

4.5 Avslutande synpunkter 

Debatten i NIR mellan åren 1960 och 1990 har gett många aspekter på synen av varumärken, 

värdering, reklam och redovisning. Det är tydligt att en återkommande åsikt hos författarna är att 

varumärken får en större och viktigare roll i samhället med åren. Det verkar som att förändringen 

var som stört i början av 1990-talet. I samband med inträdet till EU och att varumärkesvärdering 

började diskuteras runt om i världen ökade även intresset i Sverige. 

 

  

                                                
162 Renommésnyltning innebär att dra otillbörlig fördel av annans goda rykte. Kodakregeln är en specialregel för när 
ett märke extra känt och officialprövning handlar om vilken skyldighet en domstol eller myndighet har att på eget 
initiativ undersöka något. 
163 Se Grundén. (1995), Levin. (1998), Borgenhäll. (2000), Kylhammar. (2005), Adamsson. (2008), Nordell. (2010). 
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5 Kompletterande normgivning och den faktiska 

värderingen 
Bokföringslagen och årsredovisningslagen är ramlagar, vilket innebär att de måste kompletteras 

med ytterligare redovisningspraxis. Det finns EU-rättsliga regleringar om hur en tillgång ska 

redovisas samt internationella standarder. Eftersom IFRS idag är ett krav för alla noterade 

koncerner kommer de internationella reglerna att diskuteras i detta kapitel, medan de av 

bokföringsnämnden allmänna råden inte kommer tas upp. Detta beror på att området blivit mer 

reglerat sedan slutet av 1990-talet, när Sverige redan gått med i EU, vilket innebär att 

redovisningen redan då påverkades av internationella standarder. 

 

5.1 IASC och IASB  

Behovet av information på aktiemarknaden ökade behovet av en gränsöverskridande 

harmonisering av redovisningsstandarder. Harmoniseringen av redovisningen har under de 

senaste åren gått snabbare och snabbare. Redan år 1973 började IASC (från 2001 IASB) arbeta 

med att ta fram redovisningsregler för börsföretag.164 Beslutet om att IFRS skulle tillämpas i 

koncernredovisningen för alla noterade företag togs 2002 och började gälla 2005. Det är 

fortfarande stor skillnad i redovisningen mellan länder för icke-noterade företag och andra 

juridiska personer.165 De standarder som IASC utvecklade kallades för IAS och de standarder 

som IASB utvecklar kallas för IFRS. Eftersom standarderna som IASB tar fram är 

principbaserade så finns få exempel och vägledning för hur de ska tillämpas. Trots att arbetet 

med harmoniseringen började på 1970-talet var det först på 1990-talet som IAS tillät europeiska 

länder att tillämpa standarderna. När IAS spreds till fler länder ökade kraven på IASC, vilket i 

slutändan ledde till omorganiseringen till IASB.166 

 

5.2 EU-rätt och bokföringsnämnden 

Det finns även EU-rättsliga regleringar för hur en tillgång ska redovisas. Enligt artikel 9 i det 

fjärde bolagsrättsliga direktivet får varumärken tas upp som tillgångar om de har förvärvats mot 

vederlag, men inte ska redovisas som goodwill. Varumärken som företaget själva utvecklat, 

                                                
164 Se mer i avsnitt 2.2.1. 
165 Marton m. fl. (2010), s. 1-3. 
166 Marton m. fl. (2010), s. 7. 
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internt upparbetade varumärken, får tas upp som tillgång om den nationella lagstiftningen tillåter 

det.167 

EU:s harmonisering på redovisningsområdet sker idag, som tidigare nämnts, med krav på 

tillämpning av IASB:s regler. Vilket blev möjligt genom IAS-förordningen. 168  Innan 2005 

redovisades immateriella tillgångar ofta under begreppet goodwill för att nu fått en självständig 

ställning.169 

De företag i Sverige som följer IFRS, för att de är tvingande eller för att de vill, ska även 

följa RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner.170 Detta innebär också att många 

regler i årsredovisningslagen inte blir aktuella för de noterade företagen. Bokföringsnämnden ger 

även ut allmänna råd och företaget kan välja mellan att följa dessa eller råden från 

Redovisningsrådet, RR 1-29. Redovisningen blir på grund av systemet med ramlagar och 

kompletterande normgivning komplext. Det är svårt att få en helhetsbild av vilka regler som ska 

tillämpas, eftersom reglerna finns på så många olika ställen. Bokföringsnämnden ansåg 2004 att 

reglerna för onoterade företag är onödigt komplicerade med årsredovisningslagen och 

bokföringsnämndens allmänna råd. Detta ledde till arbetet med och framtagandet av K-

regelverken. Där delades de onoterade företagen in i olika kategorier utifrån storlek på företaget, 

med olika typer av redovisningsskyldighet.171 

 

5.3 IFRS 3 och IAS 38 

IFRS 3 innehåller regler för rörelseförvärv. Det som oftast skapar störst problem vid affärerna är 

värderingen av företagets tillgångar och skulder, speciellt de immateriella tillgångarna, som ofta 

inte finns redovisade i företaget. De tillgångar som ska redovisas vid rörelseförvärv ska uppfylla 

tre villkor: de ska vara identifierbara, villkoren för tillgång ska vara uppfyllda samt att de ska ingå i 

rörelseförvärvet och inte säljas separat. Detta blir extra krångligt vid värdering av de immateriella 

anläggningstillgångarna och om IAS 38 om immateriella rättigheter ska tillämpas.172  

IASC fastställde år 1998 en ny redovisningsstandard för immateriella tillgångar, IAS 38.173 

En immateriell tillgång är utifrån denna standard: 

                                                
167 Prop. 1998/99:130 s. 338. 
168 Marton m. fl. (2010), s. 11-12. 
169 Marton m. fl. (2010), s. 367. 
170 Onoterade koncerner får välja att följa dessa, medan det är förbjudet för juridiska personer. Marton m. fl. (2010), 
s. 16-17. 
171 Marton m. fl. (2010), s. 16-18. 
172 Marton m. fl. (2010), s. 77-82. 
173 Prop. 1998/99:130 s. 339. 
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en identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk substans som innehas för produktion 

eller för förmedling av varor eller tjänster, för uthyrning till andra eller i administrativt 

syfte. Med tillgång avses en resurs som kontrollerades av företaget som en följd av 

inträffade händelser och som förväntas ge upphov till framtida ekonomiska fördelar.174 

Detta var den första heltäckande redovisningsstandarden som gällde immateriella tillgångar, innan 

den var IAS 9 tillämplig men täckte bara in forskning och utveckling och inte andra immateriella 

tillgångar.175 Kravet på identifierbar innebär för immateriella tillgångar att den antingen är baserad 

på en juridisk rättighet eller är avskiljbar. Varumärken är ett exempel på en tillgång som kan vara 

avskiljbar samt baserad på en juridisk rättighet. 176 

Vid internt upparbetade tillgångar, som varumärken ofta är, gäller försiktighetsprincipen 

vid värdering och aktivering. Att försiktighetsprincipen används innebär att företaget ska vara 

restriktiva vid aktiveringen av internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar. Det ställs 

relativt strikta regler för att få aktivera dessa och det är enbart vissa kostnader som får aktiveras. 

Exempelvis kan kostnader för utveckling tas upp i balansräkningen men inte forskning, eller 

varumärken. Internt upparbetade varumärken kan alltså enligt IAS 38 från 2010 inte aktiveras i 

balansräkningen. Får tillgången inte aktiveras i balansräkningen behöver den inte heller värderas 

av denna anledning. Enbart varumärken som är förvärvade som en del i ett rörelseförvärv eller 

vid separat förvärv får aktiveras i en balansräkning. Värdering av dessa varumärken sker till 

anskaffningsvärdet. Vid separat förvärv är denna beräkning enkel eftersom det blir köpeskillingen 

plus eventuella kostnader som är direkt hänförliga till förvärvet. När varumärket förvärvas som 

en del i ett rörelseförvärv blir värderingen svårare eftersom anskaffningsvärde ska återspegla 

tillgångens verkliga värde vid förvärvstidpunkten.177  

Uppskattningen av verkligt värde följer en hierarkisk ordning där noterade priser på en 

aktiv marknad för identiska tillgångar används i första hand. I andra hand används faktiska priser 

för likande tillgångar, vilket motsvarar försäljningsvärde/återanskaffningsvärde. I tredje hand 

används värderingsmodeller. 178  IASB anser att det inte finns någon aktiv marknad för 

varumärken, eftersom varje varumärke är unikt. Utifrån detta resonemang borde inte faktiska 

priser för liknande tillgångar heller kunna användas, vilket lämnar värderingsmodeller kvar. Det 

finns olika värderingsmodeller för varumärken, exempelvis där man beräknar med hjälp av en 

                                                
174 Prop. 1998/99:130 s. 339. 
175 Marton m. fl. (2010), s. 369. 
176 Marton m. fl. (2010), s. 77-82. 
177 Marton m. fl. (2010), s. 372-374. 
178 Marton m. fl. (2010), s. 37. 
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tänkt royalty som skulle krävas för att hyra varumärket. Modellerna brukar baseras på en 

beräkning av framtida kassaflöde som sedan diskonteras till ett nuvärde.179 

En internationell standard för värdering av varumärken började utvecklas 2007 och 

resulterade i ISO 10668 som antogs av Sverige den 23 augusti 2010. Standarden anger tre 

angreppssätt för hur värderingen ska gå till: marknadsansatsen, kostnadsansatsen samt 

avkastningsansatsen. Marknadsansatsen innebär att man utgår från vad andra köpare betalat för 

liknande varumärken, vilket kräver att jämförbara varumärken finns. Kostnadsansatsen innebär 

att man använder sig av kostnaderna som lagts ner på varumärket alternativt de kostnader som 

krävs för att återskapa det. Avkastningsansatsen innebär en värdering av de framtida ekonomiska 

fördelar som företaget kommer att få av varumärket, exempelvis kassaflödesberäkningar.180 Dessa 

tre värderingsmetoder liknar IASB:s hierarkiska ordning för hur verkligt värde beräknas och min 

gissning är att dessa utgjort grunden när man upprättade den nya internationella standarden. 

 

5.4 Läroböcker om värdering och affärsredovisning 

Värdering av företag- metoder och skattekonsekvenser från 1980 och Värdering av företag från 2003 belyser 

inte alls frågan om värdering av varumärken vid företagsöverlåtelser.181 Fokus i dessa böcker 

ligger istället på de skatterättsliga konsekvenserna av överlåtelsen. I Värdering av företag: praktisk 

handbok från 2013 anges att varumärken är svåra att värdera och en försiktig bedömning om vad 

de kan ha för marknadsvärde ska göras.182 Den nya affärsredovisningen från år 1975, 1986, och 2016 

diskuterar inte frågan om värdering av varumärken.183 

 

5.5 Avslutande synpunkter 

Det är tydligt att Sverige har påverkats mycket av den internationella redovisningsrätten och 

inträdet i EU bidrog till harmonisering av reglerna. I IAS 38 finns ingen möjlighet att aktivera 

internt upparbetade varumärken i balansräkningen. Värdering av varumärken kan däremot vara 

aktuellt vid eventuella företagsförvärv. Tillgångsdefinitionen samt avskiljbarhet eller juridisk 

rättighet måste vara uppfyllda för att kunna aktivera ett förvärvat varumärke. Metoden för att 

värdera varumärken verkar grunda sig på värderingsprinciper om framtida avkastning. 
 

                                                
179 Marton m. fl. (2010), s. 374. 
180 Treffner. (2011) s. 41-48. 
181 Hult & Odéen. (1980) samt Hult. (1998). 
182 Lundén. (2013), s.65. 
183 Thomasson m. fl. (1986), Larson & Rohlin. (1975) samt Arvidsson m. fl. (2016) 
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6 Analys av synen på varumärken mellan åren 1960-

2010 

6.1 Varumärkeslagens utveckling 

Utifrån förarbetena till varumärkeslagen från 1960 kan utläsas att behovet av en ny varumärkeslag 

var stort, eftersom samhället hade förändrats väsentligt sedan 1884 och varumärken fått en större 

betydelse för företagen och marknaden. Värdering av varumärken och hur man beräknar detta 

kommer fram en gång i SOU 1958:10 där det konstateras att man inte vet hur ett varumärke ska 

värderas, men att reklamkostnaderna under året kan ge en anvisning om hur det skulle kunna se 

ut. Detta förhållningssätt kan anses vara rimligt eftersom varumärke kan beräknas utifrån vilka 

kostnader som lagts på varumärket där reklam är exempel på en sådan kostnad. Det ekonomiska 

värdet av att ha ett bra skydd för varumärket diskuteras och vikten av varumärket i en värld med 

allt fler valmöjligheter lyfts fram. Någon ytterligare problematisering av varumärkesvärdering görs 

dock inte. Det är intressant att de ens nämner hur ett varumärke skulle kunna värderas i form av 

kostnader för reklam eftersom det inte blev aktuellt att börja värdera varumärken förrän på 

början av 1990-talet i Sverige. Uppskattningen att kostnaderna för reklam år 1953 var 535 

miljoner, vilket motsvarar 8 miljarder idag visar på att varumärken redan på 1950-talet var viktiga 

och att företagen redan då insett att reklam är nödvändigt för att bygga ett starkt varumärke. 

Varumärkens betydelse på 1960-talet verkade främst vara kopplade till att kunna särskilja 

varor från varandra, tillsammans med konsumenternas intresse av att kunna identifiera varor 

snabbt då konkurrensen på marknaden ökade. Ett utökat varumärkesskydd främjade både 

konsumenterna och en ökad konkurrens. Varumärkesskyddet hade ett stor ekonomisk betydelse 

för företagen. De institutionella ramarna, som i detta sammanhang är den juridiska ensamrätten 

för ett varumärke förändrades på så sätt att skyddet utökades. Detta kan tolkas som ett uttryck 

från lagstiftarens sida att varumärken blivit viktigare och förtjänade ett starkare skydd. Hade 

intuitionen i form av lagar inte tillåtit en utökning av ensamrätten för varumärken så hade det 

istället speglat en syn att varumärket inte var lika skyddsvärt. Vikten av det juridiska skyddet för 

varumärken blir starkare ju mer kapital som används för att bygga varumärket. Som företag vill 

du inte lägga miljontals kronor på ett varumärke som sedan någon annan kan dra nytta av. 

Ändringarna i lagen i mitten på 1990-talet som sänkte kraven på vad som anses som 

inarbetat var ett svar på att även mindre varumärken kunde ha ett stort förmögenhetsvärde. Den 

svenska lagstiftningens närmande till EU-rätten för att underlätta gränsöverskridande handel, 

påverkade sannolikt också värdet av varumärken. När man i och med inträdet till EU kunde 

ansöka om varumärkesskydd inte bara i Sverige, utan hela EU, måste det ekonomiska värdet av 



 45 

ett varumärkesskydd öka. Att bestämmelsen om vilseledande marknadsföring togs bort från 

varumärkeslagen när dagens varumärkeslag skapades var rimligt och följde samhällets övriga 

utveckling med konkurrensrätt som ett eget område. Samtidigt kompletterar regler om 

marknadsföring, otillbörlig konkurrens och varumärkesskydd varandra och är nödvändiga för att 

fullt skydd för varumärket ska erhållas. 

Utifrån en rättsekonomisk synvinkel så var de institutionella ändringarna av 

varumärkeslagen nödvändiga för att främja samhällsekonomin. Att reglerna formuleras på ett 

sådant sätt att dessa främjar ekonomisk tillväxt och effektivitet torde vara ett mål att sträva efter. 

Ändringarna i varumärkeslagen som har lett till ett starkare ensamrättskydd främjar 

samhällsekonomin och gör den mer effektiv. 

 

6.2 Utvecklingen på redovisningsrättens område 

Reglerna i bokföringslagen och årsredovisningslagen finns till för att skydda företagets borgenärer 

och ge företaget en struktur på sin redovisning och sin dokumentation. Jag anser att det är viktigt 

att dessa regler blir så effektiva som möjligt så att de främjar den ekonomiska tillväxten. 

Redovisning av varumärken reglerades första gången i bokföringslagen från 1976 i 17 § och 

senare även i 4 kap 2 § årsredovisningslagen från 1996. En tolkning av ordalydelsen i 4 kap 2 § 

leder till att man kan tro att alla utgifter för varumärken får tas upp som immateriella 

anläggningstillgångar. Enligt kompletterande normgivning, K3 för onoterade företag och IAS 38 

är det däremot tydligt att endast förvärvade varumärken får aktiveras. Detta leder till att 

varumärkesvärdering ofta enbart sker i samband med förvärv av företag. Utvecklingen på 

området mellan åren 1960 och 2010 har gått mot en betydligt större roll för varumärken, från att 

varit en del av goodwill till en specialiserad post. 

Den institution som utgör de formella reglerna kring redovisning kompletteras med god 

redovisningssed för att redovisningen ska ge en rättvisande bild av företagets ställning. Hur 

kommer det sig att reglerna inte tillåter en aktivering av tillgången internt upparbetade 

varumärken, trots att både lagstiftare och många jurister anser att detta är en av företagets 

viktigaste tillgångar? En balansräkning utan varumärket inräknat ger enligt min uppfattning inte 

en rättvisande bild av företagets tillgångar. Samtidigt är perfekt information för aktieägare och 

potentiella investerare omöjligt att uppnå. Reglerna borde emellertid sträva efter så mycket 

information som möjligt? Rättsekonomi handlar om att motivera lagändringar med ekonomiska 

teorier. Utifrån den effektiva marknadshypotesen, där fullständig information på marknaden leder 

till effektivitet, anser jag att regleringen i årsredovisningslagen borde ändras. Jag har två förslag på 

lösning till regleringarna så att effektiviteten i samhället främjas och lagen blir så ekonomiskt 
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effektiv som möjligt. Detta kan ske antingen genom att internt upparbetade varumärken får 

aktiveras i balansräkningen under förutsättning att tillgångsdefinitionen samt alla andra kriterier 

enligt IAS 38 är uppfyllda. Eller antingen med ett avsnitt i förvaltningsberättelsen med en 

preliminär värdering av företagets varumärken. 

Det är institutionerna som sätter gränser för hur värderingen av varumärken går till och när 

det normalt sker. Inte bara de formella institutioner som beskrivits ovan utan även i form av de 

informella institutionerna, sedvänjan och den goda redovisningsseden sätter gränsen för 

varumärkesvärdering. Det har skett en stor förändring på området mellan åren 1960 och 2010 då 

möjligheten till att aktivera varumärken och behovet att värdera dem har ökat. Den förändrade 

synen på varumärken återspeglas i de internationella reglerna, där IAS 38 sedan 1998 har väglett 

företag vid värdering av immateriella tillgångar. 

Syftet med bokföringslagen och årsredovisningslagen och deras roll som ramlagar har 

enligt vad jag funnit i förarbetena inte förändrats. Redan när årsredovisningslagen skapades år 

1980 och när bokföringslagen förnyades år 1976 var de inte tänkta att vara ett uttömmande 

regelverk. Den kompletterande normgivningen har spelat en stor roll under hela min 

undersökningsperiod, men har sedan 1990-talet fått en mer internationell prägel.  

Vad kan man då tjäna på att reglera hur redovisningen ska gå till? Att ha förutbestämda 

regler leder till att transaktionskostnaderna på marknaden minskar. Skulle företag få redovisa utan 

regler hade kostnaderna för en potentiell aktieköpare ökat väsentligt. 

 

6.3 Debatten kring varumärken – vad diskuteras i NIR? 

Det är tydligt att lagarna (institutioner) sätter ramen för hur varumärken värderas. Hade 

varumärken inte varit betydelsefulla tillgångar så hade inte ett starkt rättsligt skydd fordrats på 

samma sätt som idag. Utifrån artiklarna i NIR kan konstateras att trots att varumärkets betydelse 

och ökade användningsområde i samhället diskuteras mellan år 1960 – 1988 så nämns inte hur 

stort detta värde är eller hur det värderas. Att varumärket hade ett viktigt värde både för 

samhället och ekonomin tas upp i flera av artiklarna, men inte hur det borde redovisas, om det 

ska redovisas eller hur det värderas. I början av 1990-talet belyser Herolf hur viktig påverkan från 

andra länder är och att Sveriges redovisningspraxis kommer att utarbetas utifrån hur andra länder 

i Europa gör. Han hade helt rätt i den analysen, genom den kompletterande normgivningen blir 

redovisningen allt mer harmoniserad. Sedan 2005 är den helt harmoniserad gällande börsnoterade 

koncerner som måste tillämpa IFRS. Herolf menade även att varumärkesvärdering inte kommer 

att bli så stort i Sverige då det inte fanns så många internationella konsumentföretag i landet på 

1990-talet. Den allmänna synen verkar dock vara att varumärkesvärdering kommer att bli allt 
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viktigare. Det var synd att de sista artiklarna som jag valt ut inte behandlade varumärkesvärdering 

eller synen på varumärken utan enbart juridiska begrepp, praxis m.m. Intresset för varumärken 

kan trots brist på artiklar från NIR konstateras ha ökat. Marknaden har blivit mycket större i och 

med inträdet till EU och näthandeln. 

 

6.4 Möjligheten att redovisa varumärke och värdering 

Utifrån den effektiva marknadshypotesen så borde även inarbetade varumärken få vara med i 

balansräkningen som tillgångar eftersom fullständig information eftersträvas. En ytterligare 

reglering på området skulle leda till en bättre informationsgivning. Bättre informationsgivning 

leder i sin tur till en mer korrekt prisbildning på aktiemarknaden och skulle leda till att marknaden 

blev mer effektiv. Möjligheten att redovisa varumärken har funnits redan sedan redovisningslagen 

från 1976 i 17 §. Som jag har förstått ska denna paragraf tolkas som en möjlighet att aktivera 

kostnaden för förvärvade varumärken och inte inarbetade varumärken, liksom 4 kap 2 § 

årsredovisningslagen. Hur kommer det sig då att inarbetade varumärken inte får aktiveras som 

tillgång? Jag tror att detta beror på subjektiviteten i värderingen och att tillgången inte kan mätas 

på ett tillförlitligt sätt. Ett förvärvat varumärke har någon gång haft ett pris. Det är emellertid 

oklart hur ett förvärvat varumärke som ingår i ett företagsförvärv kan mätas på ett mer objektivt 

sätt. De metoder som används för att beräkna värdet på ett förvärvat varumärke borde kunna 

användas även på ett internt upparbetat varumärke. 

Varumärket ska för att tas upp som tillgång i balansräkningen uppfylla kriterierna: ”resurs 

som kontrolleras av företaget som en följd av inträffade händelser som förväntas ge upphov till framtida 

ekonomiska fördelar”.184 Jag anser att de flesta varumärken borde uppfylla tillgångskriteriet eftersom 

varumärket kan ses som en resurs. Det skulle i och för sig kunna falla på villkoret kontrollen från 

företaget eftersom tillgången faktiskt påverkas av hur konsumenterna ser på produkten. Däremot 

styr företaget hur varan ska användas och har ensamrätt till den, vilket skulle kunna ses som att 

villkoret kontroll är uppfyllt. De inträffade händelserna uppfattar jag som de kostnader som lagts 

på marknadsföring och upprättandet av varumärket samt utgifter som lagts ned på att bibehålla 

ett gott rykte exempelvis. Att varumärket förväntas ge upphov till framtida ekonomiska fördelar 

kan vara exempelvis att produktionskostnaderna per enhet minskar när större mängd varor 

produceras eller att försäljningsintäkterna ökar. 

Att aktivera internt upparbetade varumärken i balansräkningen kanske inte är ett bra 

alternativ eftersom dessa värden är osäkra. Osäkerheten grundar sig även i att det inte går att veta 

                                                
184 Se avsnitt 5.3. Min kursivering, där rekvisiten, villkoren för en tillgång är utpekade. 
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hur länge ett varumärke kommer att finnas kvar som tillgång då det är omgivningens uppfattning 

av märket som påverkar.  

Jag anser, liksom Wenehed och Herolf att det är bra för aktieägare och eventuella 

investerare att få information kring varumärkets värde. Utan fullständig information kan 

investerare inte ta rationella beslut. Utifrån den effektiva marknadshypotesen kan konstateras att 

någon slags information till allmänheten om värdet på företags olika varumärken skulle ge 

investeraren ett bättre informationsunderlag vilket i sin tur leder till en effektivare marknad. 

Institutioner i form av IFRS och IAS stoppar aktivering av internt upparbetade varumärken 

i balansräkningen. Men det är fullt möjligt att redovisa detta någon annanstans än i den offentliga 

redovisningen som börsnoterade bolag gör. Ramlagarna sätter en minsta gräns för vilken 

information företagen ska lämna ut. Jag anser att en tydligare reglering av hur varumärken ska 

beräknas borde finnas i lagtexten eller i vart fall i den kompletterande normgivningen så att 

informationen till eventuella investerare blir bättre. 

 

6.5 Avslutande synpunkter 

I början av arbetet med denna uppsats hade jag en tydlig bild av att varumärken borde tas upp i 

balansräkningen för att ge aktieägare och potentiella investerare den information de behöver för 

att kunna ta ett rationellt beslut. Efter att ha bearbetat mina källor och läst hundratals sidor om 

varumärken och dess värdering har jag delvis ändrat uppfattning. Jag anser fortfarande att det 

vore bäst för en effektiv marknad med bättre informationsgivning och att kravet på en 

rättfärdigande bild av företagets ekonomiska ställning inte kan uppfyllas utan att redovisa 

varumärket som en tillgång. Däremot har undersökningen av den faktiska värderingen och den 

hierarkiska ordningen som enligt IAS 38 ska användas vid bedömning av verkligt värde fått mig 

att tänka om. Metoden som kommer att användas för att fastställa varumärkets verkliga värde blir 

sannolikt en värderingsmetod (avkastningsansatsen), eftersom ett jämförbart varumärke sällan 

finns, då alla varumärken är unika. Finns inte särskiljningsförmåga kan varumärket inte åtnjuta 

det juridiska skyddet. Det är även svårt att räkna ut anskaffningskostnaderna. Vilket innebär att 

alla företag som vill värdera sitt eller sina varumärken måste använda sig av någon allmänt 

accepterad värderingsmetod.185  Det är här problematiken med varumärkesvärdering kommer in. 

Anskaffningsvärdet som beräkningsgrund är mer komplicerat för immateriella anläggnings-

tillgångar. 

Vad kostar det att bygga upp ett varumärke? En värderingsmodell där beräkning av 

kassaflöde och framtida avkastning verkar vara den mest använda modellen. Oavsett om man 

                                                
185 Se avsnitt 5.3.  
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använder denna modell eller utgår från anskaffningsvärdet blir bedömningen subjektiv. Även om 

en objektiv part, som inte arbetar i företaget, ska värdera detta grundar sig avkastningen i hur 

marknaden ser på varumärket. Hur mäter man popularitet? Spelar försäljningssiffror någon roll 

eller behöver en enkätundersökning göras? Ett varumärkes riktiga värde går inte att säkert 

fastställa utan ett förvärv. Detta förklarar varför ett företag inte bör ta upp ett subjektiv, osäker 

summa som tillgång i en balansräkning även om jag önskade att det gick. 
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7 Slutdiskussion 
I denna uppsats har jag presenterat synen på varumärken och värdering av dem från år 1960 till 

2010. Det är tydligt att varumärket har fått en mer och mer betydande roll under åren. Detta kan 

bero på att det nationella och internationella skyddet för varumärken blivit starkare samt att 

varumärken fått en viktigare plats i samhället i och med ökad konsumtion och större 

valmöjligheter på grund av konkurrens. De rättsliga ramarna för varumärkena har ändrats i takt 

med det ökade intresset för varumärken genom ett starkare skydd för varumärken och vissa 

förändringar i varumärkeslagen så att skyddet inte ska bli lika svårt att uppnå. Sedan mitten på 

1990-talet behöver man inte vara näringsidkare för att registrera ett varumärke exempelvis. De 

redovisningsrättsliga reglerna har inte ändrats så mycket i ramlagarna, men den kompletterande 

normgivningen, framförallt IAS 38 har tydliggjort hur varumärken kan aktiveras i 

balansräkningen och hur värderingen av varumärken ska gå till.  

Det är implementeringen av detta regelverk som Rehnberg undersökt i sin jämförelse av 

olika företag. Rehnberg konstaterade att värderingen av immateriella tillgångar skiljde sig mycket 

mellan företagen och att de som valde att enbart redovisa goodwill som en post, utan 

identifiering av innehållet inte hade en lika rättvisande bild av företaget som de som valde att 

särredovisa posterna. Mitt resultat indikerar samma sak. Det är svårt att få en objektiv 

redovisning av varumärken eftersom värderingen i sig är subjektiv och osäker. Min analys av 

varumärkesvärdering mellan 1960 och 2010 är att reglerna har blivit tydligare och vikten av 

värdering ökar, även när förvärv inte är aktuellt. Däremot borde det vara ännu viktigare att tvinga 

företagen att ge sina aktieägare och potentiella investerare mer information. 

Jag menar att de rättsliga ramarna har förändrats till varumärkets fördel, ett starkare skydd 

och tydligare redovisning effektiviserar marknaden och främjar konkurrensen. Reglerna sätter 

dock stopp för att aktivera internt upparbetade varumärken, vilket jag anser är negativt för 

marknaden då företagen inte visar alla sina tillgångar i balansräkningen. 

Synen på varumärken har förändrats i takt med att välfärden i samhället ökar och 

konsumenterna har råd att välja vilket varumärke de vill ha på sin produkt. Ett samband mellan 

ekonomin i Sverige och det ökade intresset för varumärken kan dock inte konstateras utifrån min 

undersökning eftersom intresset för varumärkesvärdering och deras värde verkade stort i början 

på 1990-talet, vilket var samtidigt som Sverige var i en ekonomisk kris. Eller var det just den 

ekonomiska krisen som gjorde att fler ville aktivera tillgångarna som fanns i företaget för att få en 

bättre soliditet? 

Liksom Wenehed diskuterade redan på 1990-talet anser jag att det är viktigt för aktieägarna 

i ett företag, samt eventuella investerare att få veta vilka värden som finns i företagens 
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varumärken. Han ansåg att detta är lika intressant som att veta om företaget har en fastighet 

någonstans. Jag håller med i resonemanget, trots att motargumentet skulle vara att en fastighet 

inte är en lika osäker tillgång. Bostadsmarknaden förändras ständigt och är beroende av vad 

aktörerna tror om marknaden, även denna marknad kan vända och ett hus kan snabbt minska i 

värde. Varumärkena är också beroende av marknaden och konsumenterna, som avgör vilket 

varumärke de vill ha på sin produkt. 

Anledningen till att inarbetade varumärken inte aktiveras i balansräkningen beror troligtvis 

på osäkerheten och subjektiviteten i värderingen. Det är för riskabelt för företaget att aktivera en 

tillgång på flera miljoner kronor, om värdet på tillgången skulle kunna sjunka under en natt på 

grund av dålig publicitet. Det verkliga värdet bestäms vid försäljning.  

När jag väljer min produkt i affären utifrån varumärket bidrar jag till att öka värdet på 

varumärken för samhället. Om många individer agerar på liknande sätt fortsätter varumärket att 

spela en stor roll. Hur mycket extra är man beredd att betala för att få produkten av ”rätt” märke? 

Jag är tacksam över att ha varumärkespreferenser som underlättar min handling och vägleder mig 

bland alla olika produkter. Varumärket kommer att fortsätta att spela en stor roll för samhället 

och samhällsekonomin i stort. Jag tror att ökad kunskap på varumärkesvärderingsområdet i 

framtiden kommer att bidra till mer information och en effektivare marknad.  

 

  



 52 

8 Käll- och litteraturförteckning 
Tryckta källor 

Prop. 1960:167 till riksdagen med förslag till varumärkeslag m. m. 

Prop. 1975:104 med förslag till ny bokföringslag m.m. 

Prop. 1976/77:96 med förslag till lag om patentbesvärsrätten m.m. 

Prop. 1979/80:143 med förslag till ny lagstiftning om handelsbolag m.m. 

Prop. 1992/93:48 om ändringar i de immaterialrättsliga lagarna med anledning av EES-avtalet m.m 
Prop. 1994/95:59 Översyn av varumärkeslagen m.m. Madridsystemet 

Prop. 1995/96:10 Årsredovisning- och koncernredovisning 

Prop. 1995/96:26 Vissa ändringar i varumärkeslagen och firmalagen som en följd av rådets förordning 

om gemenskapsvarumärken 

Prop. 1998/99:130 Ny bokföringslag m.m. 

Prop. 2004/05:135 Utökade möjligheter att förverka utbyte av och hjälpmedel vid brott m.m. 
Prop. 2009/10:225 Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen 

SOU 1958:10 Förslag till varumärkeslag 

SOU 2001:26 Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen 
Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av 

medlemsstaternas varumärkeslagar  
Europaparlamentet och Rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av 

skyddet för immateriella rättigheter 

Litteratur 

Arvidson, Per, Carrington, Thomas & Johed, Gustav, Den nya affärsredovisningen, 20 uppl., Liber, 

Stockholm, 2016 

Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Introduktion till EU, 6:e uppl., Stockholm, 2018 

Bernitz, Ulf, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 14:e uppl., Elanders Sverige AB, Stockholm, 

2017 

Brändström, Dan & Dahl, Per, Patent och pirater: patentstrategier och varumärken under 100 år, Centrum 

för näringslivshistoria, Stockholm, 2010 

Dahlén, Marianne & Larsson, M, Business history and legal history, Business History, 2014, Vol. 56, 

Nr. 1, s. 54–70. 

Dahlman, C, Glader, M, Reidhav, D, Rättsekonomi: En introduktion, Studentlitteratur, 2004, Lund 

Eklund, Karin & Stattin, Daniel, Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, 2 uppl., Uppsala, 2016 



 53 

Hedlund, Stefan, Institutionell teori: ekonomiska aktörer, spelregler och samhällsnormer, 1. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2007 

Hult, Magnus & Odéen, Göran, Värdering av företag: metoder och skattekonsekvenser, 1. uppl., Liber 

Läromedel, Malmö, 1980 

Hult, Magnus, Värdering av företag, 3. [dvs 6.] uppl., Liber ekonomi, Stockholm, 1998 

Kågerman, Pontus, Lohmander, Cecilia & De Ridder, Adri, Etik, regler och värdering på 

kapitalmarknaden, Stockholm, 2008 

Larson, Olov & Rohlin, Lennart, Den nya affärsredovisningen, Liber Läromedel/Gleerup, Lund, 1975 

Larsson, Mats, Lönnborg, Mikael & Winroth, Karin (red.), Entreprenörskap och varumärken, 

Gidlund, Möklinta, 2013 

Larsson, Mats, Staten och kapitalet: det svenska finansiella systemet under 1900-talet, 1. uppl., SNS 

(Studieförb. Näringsliv och samhälle), Stockholm, 1998 

Lundén, Björn, Värdering av företag: [praktisk handbok : köp, försäljning, skilsmässa, kompanjonavtal, 

generationsskifte, bouppteckning, kreditbedömning mm], 3 uppl., Björn Lundén information, Näsviken, 

2013 

Lundström, Brita, Grundat 1876: historia och företagsidentitet inom Ericsson, Avd. för teknik- och 

vetenskapshistoria, Kungliga Tekniska högskolan, Diss. Stockholm: Kungliga Tekniska 

högskolan, 2006, Stockholm, 2006 

Melin, Frans, Varumärket som strategiskt konkurrensmedel: om konsten att bygga upp starka varumärken, 

Lund Univ. Press, Diss. Lund: Univ.,Lund, 1997 

Marton, Jan, Lumsden, Marie, Lundqvist, Pernilla, Pettersson, Anna Karin, Rimmel, Gunnar, 

IFRS - i teori och praktik, 2. uppl., Bonnier utbildning, Stockholm, 2010 

Mårtenson, Rita, Ateva, Marcus & Svensson, Carl Anders, Varumärket: strategi och juridik, 1. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2013 

Rehnberg, Pernilla, Redovisning av immateriella tillgångar i samband med förvärvskalkylering: principbaserade 

redovisningsregler och relevans, Handelshögskolan, Göteborgs universitet, Diss. Göteborg: Göteborgs 

universitet, 2012, Göteborg, 2012 

Teorell, Jan & Svensson, Torsten, Att fråga och att svara: samhällsvetenskaplig metod, 1 uppl., Liber, 

Stockholm, 2007 

Thomasson, Jan, Rohlin, Lennart & Larson, Olov, Den nya affärsredovisningen, 5 uppl., Liber Förlag, 

Malmö, 1986 

Treffner, Jan, Varumärket: vår viktigaste tillgång, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011 

 

 



 54 

 

 

Artiklar 

Adamsson, Peter, Utvecklingen på immaterialrättens område i Sverige, NIR, 2008, s. 551-559. 

Akerlof, George A, The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism 

Autho, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 84, No. 3, 1970, s. 488-500 

Borgenhäll, Håkan, Reparation vid varumärkesintrång, NIR, 2000, s. 153-161. 

Diamond, A, Sidney, Utvecklingen på varumärkesområdet under de närmaste hundra åren. Hur 

ser det ut år 2078?, NIR, 1980, s. 97-106. 

Edqvist, Björn, Lagstiftningen hösten 1980, SvJT, 1981 s. 387-397. 

Grundén, Örjan, Debatt: Skyddet för kända och ansedda kännetecken, NIR, 1995, s. 227-241. 

Herolf, Olle, Svensk redovisningspraxis, NIR, 1990, s.426-431. 

Holmqvist, Lars, Om inarbetning av varukännetecken, NIR, 1975, s. 255-282. 

Karnell, Gunnar, Juridiska aspekter på vad ett märke är värt; licensavgifter, skadestånd, 

varumärken i konkurser, NIR, 1991, s. 340-351. 

Kur, Anette, Kända märkens skydd mot renommésnyltning, påväg mot en ny definition av 

varumärket?, NIR, 1988, s. 134-150. 

Kylhammar, Anders, Varumärken i ljuset av EU-utvecklingen, NIR, 2005, s. 120-130. 

Levin, Marianne, De nordiska varumärkesutredningarna, NIR, 1998, s. 574-588. 

Melin, Frans, Urde, Mats, Märkespyramiden- Varumärket som strategisk tillgång, NIR, 1990, s. 

398-407. 

Moore, Gunnar, Svensk administrativ varumärkespraxis, NIR, 1968, s.65-83. 

Nordell, Per Jonas, Utvecklingen på immaterialrättens område i Sverige 2008-2010, NIR, 2010, s. 

543-562. 

Oker-Blom, Max, Aspholm, Ingalill, NIR, 2000, s.348-372. 

Rissanen, Kristi, Varumärkena och deras betydelse, NIR, 1977, s. 1-41. 

Uggla, Claës, Varumärken och konkurrensbegränsningar, NIR, 1960, s. 248- 254. 

Wenehed, Ingvar, Märkesvärdet, NIR, 1990, s. 408-416. 

Zweigbergk, von, Åke, Två varumärkesrättsliga avhandlingar, NIR, 1948, s. 139-149. 

 

Elektroniska källor 

Affärsvärlden, (Hämtad 2018-04-20) 

https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/detta-ar-varldens-mest-vardefulla-

varumarken-6873490 



 55 

 

Bokföringsnämnden, (Hämtad 2018-04-20) 

http://www.bfn.se/sv/redovisningsregler/redovisningsradets-rekommendationer 

 

Historia.se, (Hämtad 2018-04-22)   

http://historicalstatistics.org/Jamforelsepris.htm 

Edvinsson, Rodney, &  Söderberg, Johan, 2011, A Consumer Price Index for Sweden 1290-2008, 

Review of Income and Wealth, vol. 57 (2), sid. 270-292. 

 

Karnov databas, (Hämtad 2018-05-10) 

https://www.karnovgroup.se/ 

Sökord: ”bokföringslagen”, SFS 1999:1078, lista med SFS-ändringar. 

Sökord: ”årsredovisninglagen”. 

 

Nationalencyklopedin 

www.ne.se 

Sökord: ”Anskaffningsvärde” (Hämtad 2018-05-07) 

Sökord: ”Degeneration” (Hämtad 2018-04-21) 

Sökord: ”Fama Eugene” (Hämtad 2018-05-13) 

Sökord: “Lex ferenda” (Hämtad 2018-04-17) 

Sökord: ”Likviditet” (Hämtad 2018-05-11) 

Sökord: ”Soliditet” (Hämtad 2018-05-11) 

Sökord: ”Suggestiv” (Hämtad 2018-04-23) 

 

Föreläsningar 

Norberg, Claes, Sambandet mellan redovisning och beskattning, Terminskurs 5: Associationsrätt och 

skatterätt, Juristprogrammet, Uppsala universitet, 2018-04-04. 

 


