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Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  
 
Författare: Katarina Miletić och Kajsa Östman  
 
Handledare: Tomas Källquist och Pär Vilhelmsson 
 
Datum: 2019 – juni 
 
 
Syfte: Tidigare forskning har visat att det råder en problematik kring värderingen av immateriella 
tillgångar. Problematiken grundar sig i att det inte finns en vedertagen metod att förlita 
värderingen på, samt att postens komplexa identitet medför att värderingen i en viss utsträckning 
behöver baseras på tolkningar. Ur detta väcktes ett intresse för att se om kontextuella faktorer kan 
påverka värderingen av immateriella tillgångar. Studiens syfte formulerades därför på följande 
sätt: 
 

 Syftet är att öka förståelsen för vilka kontextuella faktorer som kan påverka 
redovisningsproducenters värdering av immateriella tillgångar.  
 

Metod: Den kvalitativa studien har antagit ett hermeneutiskt perspektiv med en induktiv 
utgångspunkt. Den teoretiska referensramen baseras på tidigare forskning inom området och det 
empiriska resultatet har samlats in genom tio semistrukturerade intervjuer med revisorer. Det 
empiriska materialet har tematiserats genom att tillämpa analysformen tematisk analys, funna 
teman har därefter speglat strukturen i studiens olika delar. Studiens analys, som baserades på en 
jämförelse mellan den teoretiska referensramen och det empiriska materialet, mynnade ut i 
studiens teoretiska och praktiska bidrag.  

 
Resultat & slutsats: Studiens resultat visar att samhällsnormer, kulturen samt 
institutionaliseringens formella krav, utbildningar och arbete kan påverka revisorers värdering av 
immateriella tillgångar. Studiens resultat visade dock att rädslor och osäkerheter inte påverkar i 
lika hög utsträckning som de andra kontextuella faktorerna. 

 
Examensarbetets bidrag: Studiens bidrag kan delas upp i en teoretisk del och en praktisk del. 
Det teoretiska bidraget visar att samtliga studerade kontextuella faktorer kan påverka revisorers 
värdering av immateriella tillgångar. Det praktiska bidraget visar att revisorer trots sin objektiva 
och oberoende roll bör vara medveten om att de kan påverkas av yttre kontextuella faktorer, både 
på ett positivt och negativt sätt. Revisorerna bör även vara medveten om att när värderingen av 
immateriella tillgångar är komplex har de kontextuella faktorerna en större möjlighet att påverka 
deras värdering.  

 
Förslag till fortsatt forskning: Att intervjua fler revisorer skulle medföra att det lättare går att 
belysa påverkansmöjligheter ifrån fler synvinklar. Vårt bidrag visade att kontextuella faktorer 
kan påverka värderingen men genom ett bredare empiriskt material skulle det även kunna gå att 
se hur de kontextuella faktorerna påverkar värderingen av immateriella tillgångar. 

 
Nyckelord: Immateriella tillgångar, Identifierbara immateriella tillgångar, Värdering, Revisorer, 
Kontextuella faktorer, Påverkan.   
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Aim:  Previous research has shown that there is a problem regarding the valuation of intangible 
assets. The problem is based on the fact that there is no established metod to rely the valuation on, 
and that its’ complex identity implies that the valuation needs to be based, to some extent, on 
interpretations. From this, an interest grew to see if contextual factors can affect the valuation of 
intangible assets. The purpose of the study was therefore formulated as follows: 
 

 The purpose is to increase the understanding of what contextual factors can affect the accounting 
producers' valuation of intangible assets. 

 
Method: This qualitative study adopted a hermeneutic perspective with an inductive basis. The 
theoretical framework is based on previous research in the field and the empirical results was 
collected through ten semi-structured interviews with auditors. The empirical material has been 
thematized by applying thematic analysis. Found themes have then elaborated the structure of the 
study’s various parts. The study’s analysis, which was based on a comparison between the 
theoretical framework and the empirical material, then resulted in the study’s theoretical and 
practical contributions. 
 

Result & Conclusions: The study shows that social norms, culture and the institutionalizations’ 
formal requirements, education and work can affect auditors’ valuation of intangible assets. 
However, the study’s results also showed that fears and uncertainties do not affect auditor’s as 
much as the other contextual factors. 

 
Contribution of the thesis: The study’s contribution can be divided into a theoretical part and a 
practical part. The theoretical contribution shows that all studied contextual factors can affect 
auditors' valuation of intangible assets. The practical contribution shows that auditors, despite their 
objective and independent role, should be aware of the influence external contextual factors can 
have on their valuation, both in a positive and negative way. The auditors should also be aware of 
that when the valuation of intangible assets is complex, the contextual factors have a greater 
opportunity to influence their valuation.  

 
Suggestions for future research: Interviewing more auditors would make it easier to highlight the 
possible influence from more perspectives. Our contribution showed that contextual factors can 
influence the valuation. With a broader empirical material, it could be possible to also see how the 
contextual factors affect the valuation of intangible assets. 

 
Key words: Intangible assets, Identifiable intangible assets, Valuation, Auditors, Contextual 
factors, Influence.   
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1. Inledning  

Det inledande kapitlet behandlar bakgrundsinformation som därefter övergår i en problemdiskussion. 

Problemdiskussion lyfter komplexiteten vid värderingen av immateriella tillgångar, belyser de kontextuella 

faktorernas egenskaper och mynnar till sist ut i ett forskningsgap som blir grunden för syftet som studien avser 

att besvara. 

1.1 Bakgrund  

Denna studie handlar om vilka kontextuella faktorer som kan ha en påverkan på 

redovisningsproducenters värdering av immateriella tillgångar. Detta är ett intressant ämne eftersom 

redovisnings- och revisionsbranschen utåt sett försöker bibehålla en bild av sig själva där 

objektivitet genomsyrar deras arbete. Men vad händer när revisorer kommer i kontakt med poster 

som värderas utifrån en avsaknad av en tydlig reglering och ett tydligt tillvägagångssätt?  

   

Vid värdering av immateriella tillgångar finns det ett flertal olika tillvägagångssätt för att bedöma 

tillgångens värde, dels internationellt, dels nationellt. Detta skapar en svårighet vid jämförelsen 

mellan företag och branscher. På grund av detta har immateriella tillgångar och deras värdering 

länge varit en omdiskuterad fråga inom redovisning. Anledningen till att det finns olika metoder för 

värdering är på grund av postens komplexa identitet. Vid benämning av immateriella tillgångar 

genomgående i uppsatsen avses identifierbara immateriella tillgångar.  

 

1.2 Problemdiskussion  

Redovisning och rapportering av immateriella tillgångar har länge varit en omdiskuterad fråga 

påstår Uzma (2011). Wines och Ferguson (1993) menar att det i princip varit omöjligt att enas om 

en redovisningsmetod för värderingen av immateriella tillgångar. Något som även varit en 

försvårande omständighet är vetskapen huruvida immateriella tillgångar ska behandlas som en 

tillgång eller inte (Egginton, 1990). Trots en genomgripande forskning finns ingen vedertagen 

metod gällande värdering av immateriella tillgångar (Cañibano, García-Ayusol & Sánchez, 2000). 

Flera metoder som är avsedda att ge ett konsekvent och trovärdigt sätt att värdera immateriella 

tillgångar har lyfts fram genom åren, men att hitta den för redovisningsbranschen rätta metoden har 

varit desto svårare konstaterar Sharma (2012). Arbetet mot en etablerad metod har varit 

komplicerad på grund av komplexiteten i värderingen och risken för felaktigheter i mätningar 

(Sharma, 2012). 
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När olika värderingssätt finns att tillgå medför det en olägenhet för företag att få likvärdiga 

värderingar samt att jämförbarheten mellan företagen försämras. Normgivningen saknar en 

möjlighet att begränsa den egna tolkningen vid värderingen (Wines & Ferguson, 1993). Dessa 

hinder kan leda till värderingsfel i bedömningen, som i sin tur kan ge en missvisande bild av 

företagets ekonomiska prestation (Wines & Ferguson, 1993). När många företag väljer att värdera 

tillgångar olika skapas ett ifrågasättande av reliabiliteten i redovisningsrapporterna. Till följd av att 

dagens redovisningsförhållanden blivit mer komplexa i sin art, på grund av den principbaserade 

regleringen, skulle ett bredare ramverk underlätta redovisningsproducenternas arbete. Detta då ett 

stramare regelverk å andra sidan hade kunnat underminerat konceptet rättvisande bild (Lee & Park, 

2013). Trots detta kvarstår problemet kring att olika faktorer styr grunden för hur varje individ eller 

organisation väljer att tolka lagen, vilket gör det svårt att validera de finansiella rapporterna (Uzma, 

2011). Med detta som grund går det att anta att redovisningsproducenter till viss del har värderat 

immateriella tillgångar olika inom ramen för den rådande normgivningen. Vilka faktorer som leder 

till eller skapar dessa olikheter i värderingen av immateriella tillgångar har forskningen dock inte 

funnit ett svar på. 

  

Goddard, Assad, Issa, Malagila och Mkasiwa (2016) konstaterar att olika kontextuella faktorer har 

en betydande inverkan på redovisningspraxis, såsom samhällsnormer, kulturella och institutionella 

faktorer. Kontextuella teorier behandlar dessa faktorer, bland annat legitimitetsteorin, teorier om 

kulturella faktorer samt institutionell teori. Teorierna förklarar möjliga faktorer som kan påverka 

redovisningsproducenters beteendeval (Hartwig, 2018). 

 

Legitimitetsteorin analyserar organisationer genom att se på hur samhällsnormer, individuella 

värderingar och krav från externa intressenter påverkar deras agerande (O’Donovan, 2002). 

Beroende på hur dessa normer tolkas och vilken uppfattning redovisningsproducenterna har kring 

samhällsnormerna kommer olika värderingsval att göras i de ekonomiska rapporterna, utifrån de 

externa intressenternas krav på legitimitet (O’Donovan, 2002). Teorier om kulturella faktorer 

belyser olika skäl till vad som påverkar den enskilda individen, både dess personliga värderingar 

men även dess agerande på grund av den bakomliggande kulturen (Douglas, 1999; Hofstede, 1983; 

Linsley, Linsley, Beck & Mollan, 2016).  Den institutionella teorin belyser liknande externa 

påtryckningsfaktorer som har möjlighet att influera redovisningsproducenternas handlande. 

Faktorer som lagar, branschgemensamma utbildningar, osäkerhet och professionalisering är 

förklarande faktorer (Goddard et al., 2016; DiMaggio & Powell, 1983). De faktorer som tas upp av 
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de kontextuella teorierna är faktorer som antingen medvetet eller omedvetet påverkar både individer 

och grupper. Det finns dock inga förklaringar om dessa faktorer kan ha en påverkan kring 

värderingen av immateriella tillgångar. 

  

Vad som gör faktorerna från de kontextuella teorierna intressanta är att de anses vara abstrakta och 

influerar människors tankar och handlingar beroende på individens uppfattning av normer, 

osäkerheter, kultur och professionalisering. Därför är det intressant att studera dessa faktorer i 

förhållande till värderingen av immateriella tillgångar (García-Ayuso, 2003). 

 

Med tidigare diskussion som bakgrund kan vi konstatera att när det kommer till den individuella 

värderingen av immateriella tillgångar, där det inte finns exakta vägledningar gällande 

tillvägagångssätt, finns det rum för olika faktorer att påverka redovisningsproducenten (Hartwig, 

2018). Kontextuella faktorer har visat sig ha en påverkan på både organisationers och individers 

agerande, däribland faktorer tagna från legitimitetsteorin, teorier som berör de kulturella faktorerna 

samt institutionell teori (O’Donovan, 2002; Goddard et al., 2016, Hofstede, 1983; Douglas, 1999; 

DiMaggio & Powell, 1983). På grund av detta kan vi fråga oss om de kontextuella faktorerna även 

kan påverka redovisningsproducenters värdering av immateriella tillgångar. Detta leder fram till 

studien syfte: 

 

1.3 Syfte  

Syftet är att öka förståelsen för vilka kontextuella faktorer som kan påverka 

redovisningsproducenters värdering av immateriella tillgångar. 
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2. Metod  

Metodkapitlet består av tre delar. Den första delen redogör för det vetenskapliga förhållningssätt som studien 

baseras på, den andra delen redogör för vilka kvalitetskriterier som legat till grund vid utförandet av studien. 

Till sist presenteras det tillvägagångssätt som använts. 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

I och med att vi ville skapa en förståelse, ta upp samt belysa vilka faktorer ur de kontextuella 

teorierna som kan ha en påverkan vid värderingen av immateriella tillgångar, placerades vi i en 

hermeneutisk tradition inom den konstruktivistiska idealismen (Sohlberg & Sohlberg, 2014). Detta 

innebar att vi utgick från människors tolkning av verkligheten och försökte förstå vilken betydelse 

dessa tolkningar får i den sociala verkligheten. Vi har vidare antagit att den sociala verkligheten inte 

är objektiv utan att det är människors tolkningar av verkligheten som blir det väsentliga (Sohlberg 

& Sohlberg, 2014). Utifrån hermeneutiken valde vi en induktiv utgångspunkt som möjliggjorde att 

våra tolkningar kunde växa med tiden utifrån insamlad data. Denna induktiva utgångspunkt gjorde 

det möjligt för oss att validera våra tolkningar med de personer som vi intervjuat (Sohlberg & 

Sohlberg, 2014). Detta kallas respondentvalidering och redogörs för under punkt 2.3.2 

datainsamling nedan. 

  

Då stora delar av vår studie baserades på tolkningar av respondenternas svar valde vi att utgå från 

tolkningsperspektivet (interpretativism). Tolkningsperspektivet blev då grunden för studien, 

eftersom perspektivet ämnar till att förstå det mänskliga beteendet (Bryman & Bell, 2017). Genom 

att vi ville försöka förstå om de kontextuella faktorerna kan påverka värderingen av immateriella 

tillgångar tolkades det insamlade materialet i syfte att komma fram till kausala förklaringar av 

handlingarnas bakgrund. Det vill säga att målet kring kausal förklaring uppfylldes utifrån en 

tolkande förståelse av den sociala handlingen (Bryman & Bell, 2017). 

 

Vi valde att studera och förstå verkligheten som den är, då vi eftersträvade att se de bakomliggande 

kontextuella faktorernas möjliga påverkan vid värderingen av immateriella tillgångar. Med denna 

utgångspunkt och syfte positionerades vi inom den naturalistiska traditionen inom kvalitativ 

forskning (Bryman & Bell, 2017). 
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2.2 Kvalitetskriterier  

Tracy (2010) menar att kvalitetskriterier, samt dess tillämpning, är i en ständig diskussion kring vad 

som ses som god kvalitativ forskning. Därför valde vi att tillämpa fyra kvalitetskriterier som 

Bryman och Bell (2017) menar bidrar till att studien håller en god kvalitet samt uppfyller de 

grundläggande krav för en studie med kvalitativ forskningsansats. Dessa fyra kvalitetskriterier 

grundar sig i det huvudsakliga kriteriet trovärdighet och bedömer studiens tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering (Bryman & Bell, 2017).   

  

Nedan följer förklaringar av de valda kvalitetskriterierna som vi förväntades uppfylla med denna 

uppsats, samt en redogörelse för hur vi tänkte uppnå dessa. Vi valde att huvudsakligen utgå från de 

kriterier som står under trovärdighet på grund av de resurser vi hade för denna uppsats, samt 

studiens omfattning.  

 

2.2.1 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet är ett kriterium som är viktigt i den mening att författare av en studie förstått sina 

respondenters syn på den sociala verklighet som studeras (Bryman & Bell, 2017). I denna studie 

genomfördes en form av respondentvalidering, vilket innebär att respondenterna fick ta del av vårt 

empirikapitel, vilket Bryman och Bell (2017) samt Flick, von Kardoff och Steinke (2004) menar är 

ett sätt att öka studiens tillförlitlighet. På så vis skedde en form av konfirmering att svaren från våra 

respondenter uppfattades samt strukturerades i enlighet med vad respondenterna hade avsikt att 

förmedla. Detta innebar att vi höll oss strikt till de metoder som är kopplade till den 

vetenskapsteoretiska grund vi utgick från samt de regler och krav som en kvalitativ metod medför. 

 

2.2.2 Överförbarhet  

Ett annat viktigt kvalitetskriterium för kvalitativ forskning menar Bryman och Bell (2017) är 

överförbarhet. Inom den kvalitativa forskningen uppfattas det som en svårighet att göra en 

generalisering för olika sociala sammanhang då det ofta är väldigt svårt att samla en identisk 

respondentgrupp (Flick et al., 2004). För att minska denna problematik valde vi vårt urval utifrån ett 

så brett spektrum som möjligt, genom att välja individer som arbetar med olika storlekar på 

företagen och i olika städer i Sverige (Bryman & Bell, 2017). Anledningen till detta var för att öka 

överförbarheten samt att skapa möjligheter till att dra en viss generalisering kring vilka faktorer som 

kan påverka värderingen av immateriella tillgångar (Flick et al., 2004). 
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2.2.3 Pålitlighet 

Pålitlighet som kvalitetskriterium förväntas uppfyllas genom att vi ställt oss kritiska till de resultat 

som uppkom från insamlingen av empirin, i vårt fall i form av genomförda intervjuer (Bryman & 

Bell, 2017). Det har även varit av stor vikt att det funnits en tydlig redogörelse för samtliga 

metodtekniska val som gjorts under arbetets gång samt hur vi gått tillväga under alla delar av 

uppsatsskrivandet (Flick et al., 2004). Med detta som bakgrund kommer det i den fortsatta 

metoddiskussionen finnas ett utförligt beskrivet tillvägagångssätt samt diskussion och kritiskt 

ställningstagande kring de val vi gjorde under studiens genomförande. Ett annat sätt att öka 

pålitligheten av en studie är att ha ett antal granskare som med ett kritiskt förhållningssätt ser över 

de teoretiska slutsatser som görs i ett arbete menar Flick et al. (2004). Genom handledningar och 

samtal med högskolekollegor och handledare har vår uppsats kritiskt granskats vilket således ökat 

pålitligheten för den studie som genomförts. 

 

2.2.4 Konfirmering  

Inom samhällsvetenskaplig forskning är det svårt att genomföra en kvalitativ studie som är fullt ut 

objektiv, då tolkningar och antaganden måste göras vid analys av den samlade empirin från 

respondenterna menar Flick et al. (2004). För oss som författare var det av stor vikt att inte avgränsa 

resultaten från enstaka intervjuer om det är så att det uppkom svar som inte stämde överens med de 

svar vi trodde att vi skulle få. Vi ansåg att ett nekande svar är ett svar i sig och öppnar upp för 

diskussion inom området och vi såg därmed inte motsägande svar som något negativt. Flick et al. 

(2004) menar att utförandet av studien samt bidraget i möjligaste mån bör vara objektiv. På grund 

av detta gjorde vi ett försök att minska risken för att studien skulle präglas av våra egna värderingar. 

Genom respondentvalideringen bekräftades huruvida vi uppfattat svaren rätt, vilket minskade risken 

för att våra egna tankar och antaganden skulle färga resultatet som senare låg till grund för studiens 

analys och bidrag (Flick et al., 2004). 

 

2.3 Tillvägagångssätt  

Nedanstående modell (figur 1) visar en överblick av studiens tillvägagångssätt. Genom att läsa 

gamla studentuppsatser fastnade vi för hur revisorer värderar tillgångar. Därefter började vi läsa 

vetenskapliga artiklar kring värdering och kom då in på värderingen av immateriella tillgångar samt 

dess problematik. Vidare i problemdiskussionen (1.2) när vi fördjupade vår kunskap inom 

värderingen och immateriella tillgångar inriktade vi oss på vad som påverkar värderingen av dessa i 

icke-monetära termer, vilket mynnade ut i studiens syfte (1.3). 
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Syftet fastställdes utifrån det forskningsgap vi ansåg fanns i forskningen. Forskningsgapet i sig 

konstaterades genom så kallat ”confusion spotting”, ”neglect spotting” samt ”application spotting” 

(Sandberg & Alvesson, 2011). Confusion spotting användes i den mening att vi ansåg att den 

tidigare forskningen saknar entydiga resultat eller tillvägagångssätt vid värderingen av immateriella 

tillgångar. Neglect spotting användes i det avseendet att vi menar att det saknas en tydlig empirisk 

förankring, samt att vi anser att området inte är tillräckligt uppmärksammat kring vilka faktorer som 

styr värderingen av immateriella tillgångar. Till sist användes även application spotting då vi ville 

försöka ge nya perspektiv inom värderingsområdet för att skapa en förståelse kring vilka faktorer 

som kan styra värderingen av immateriella tillgångar (Sandberg & Alvesson, 2011). 

  

Syftet anpassades sedan och formulerades efter den kvalitativa hermeneutiska ansatsen som studien 

baseras på. Utifrån syftet gick vi vidare till att skapa den teoretiska referensramen (3. Teoretisk 

referensram) genom att fördjupa oss inom tidigare forskning för att skapa en förbättrad förståelse 

inom områdena om värdering av immateriella tillgångar samt kontextuella faktorers påverkan av 

beteenden. Från syftet och den teoretiska referensramen kom vi fram till att vi ville studera 

påverkan vid revisorers värdering, vilket blev grunden för vårt urval (2.3.4). För att samla in data 

genom våra semistrukturerade intervjuer skapades en intervjuguide (2.3.3) som anpassades efter 

respondenterna, det vill säga revisorerna och även den tidigare forskning som presenterats inom den 

teoretiska referensramen. Efter detta steg påbörjades datainsamlingen genom intervjuer med 

revisorerna utifrån den fastställda intervjuguiden, vilket resulterade i studiens empiriska resultat (4. 

Empiri). När data samlats in, sammanställts och bearbetats jämfördes den med den teoretiska 

referensramen, som skapade vår analys (5. Analys). Utifrån analysen fastställdes därefter studiens 

teoretiska och praktiska bidrag (6. Bidrag). För att uppfylla de kvalitetskriterier (2.2 

Kvalitetskriterier) som utgör ramen för hela uppsatsen har vi baserat våra val och tillvägagångssätt 

utifrån kriterierna. Metodvalen för att uppfylla kvalitetskriterierna har vi redogjort för under varje 

enskilt kvalitetskriterium.  
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Figur 1: Överblick av studiens tillvägagångssätt  

  

1.2 
Problemdiskussion

1.3 Syfte

3. Teoretisk referensram 

4. Empiri 

5. Analys 

6. Bidrag
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6.2 Praktiskt  

2.3.3 
Intervjuguide

2.3.4 Urval
Tio revisorer 

Forskningsgap

Idé-grundande 
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huvudområde 

 2.2 Kvalitetskriterier 
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2.3.1 Insamling av sekundärdata  

Vi började att söka information i tidigare studentuppsatser kring revision och revisorer där vi snabbt 

blev intresserade av värderingen. Eftersom värdering av immateriella tillgångar är ett omdebatterat 

ämne, samt att det finns delade uppfattningar, kom vi vidare till vad som påverkar värderingen. 

Utifrån tidigare studerade kurser fann vi olika teorier som tar upp faktorer som kan ha en påverkan 

på revisorers beteenden och handlingssätt. 

  

Att hitta vetenskapliga artiklar och tidigare forskning inom detta område, där icke-monetära 

faktorers inverkan på värdering av immateriella tillgångar har studerats var svårt. Vad som fanns 

var tidigare forskning kring delar av vårt syfte, det vill säga för varje ämnesmässigt begrepp, 

däremot inget som samlar alla dessa delar. På grund av detta studerades tidigare forskning kring 

varje faktor och svårighet i värdering av immateriella tillgångar separat för att på så sätt skapa vår 

teoretiska referensram och ta vidare till analysen av den insamlade empirin. Då de faktorer vi valde 

att studera, utifrån vår avgränsning (2.3.2 Avgränsning), grundar sig i flera olika kontextuella 

teorier, och inte en teori, valde vi att studera teoriernas grund. I och med att detta inte är nykomna 

teorier (Hofstede, 1983; Dowling & Pfeffer, 1975; DiMaggio & Powell, 1983; Douglas, 1999) 

innebar det att vi var tvungna att söka äldre vetenskapliga artiklar för att komma ned till den 

ursprungliga idén för teorin och de påverkande faktorerna. Enligt Rienecker och Jørgensen, (2014) 

är “ursprungs-artikeln” om en teori den som ger den bästa grundläggande informationen kring en 

inverkande faktor. Därefter gick vi vidare till nyare forskning för att få andra perspektiv på de 

grundläggande teorierna. Anledningen till tillvägagångssättet var för att få en bred kunskapsbas 

samt att skapa en så relevant teoretisk referensram som möjligt (Rienecker & Jørgensen, 2014). 

  

I vår sökning efter tidigare forskning har det skett ändringar i sökord under processens gång. Till en 

början använde vi sökord som “Valuation”, “Accounting”, “Intangible assets”, “Identifiable 

intangible assets”. De artiklar vi fick fram var en grundläggande kunskapsbas kring den komplexa 

värderingen av immateriella tillgångar. När vi sedan inte kunde hitta artiklar som både behandlar 

värdering av dessa tillgångar samt faktorers påverkan av värderingen, gick vi vidare till att endast 

söka tidigare forskning kring de valda faktorernas påverkan på individers beteenden och 

handlingsval. Även om dessa artiklar endast behandlar faktorerna allmänt var vi tvungna att gå den 

vägen för att visa bakgrunden till faktorerna, och på så sätt sedan applicera detta på vårt fall 

(Rienecker & Jørgensen, 2014). Vi använde även oss av källförteckningar i de vetenskapliga 

artiklarna för att hitta fler relevanta artiklar till vår teoretiska referensram.  
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Vidare sortering av tidigare forskning gick ut på att i så stor utsträckning som möjligt använda 

vetenskapliga artiklar som publicerats i olika journals som behandlar redovisning, revision och 

företagsekonomi. Då tidigare forskning om våra valda faktorer ingår mer i psykologi-området har vi 

gjort ställningstaganden och valt artiklar som är relevanta samt allmänt beskriver faktorernas sätt att 

påverka människor (Rienecker & Jørgensen, 2014). Tidigare forskning som var mer specifikt 

inriktade på det psykologiska området valdes bort för att inte gå ifrån det företagsekonomiska 

området, detta för att inte försämra tillförlitligheten (Flick et al., 2004). Genom dessa val och 

ställningstaganden skapade vi vår teoretiska referensram (3. Teoretisk referensram). 

 

2.3.2. Datainsamling  

Semistrukturerade intervjuer 

För att samla in data genomfördes semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer valdes 

för att ge respondenterna ett stort utrymme att formulera sina svar, då denna typ av intervju är 

flexibel i sin form (Bryman & Bell, 2017). Rabionet (2011) menar att semistrukturerade intervjuer 

både är en effektiv och flexibel metod för att fånga respondenternas sätt att uttrycka sina 

erfarenheter. Vid tillämpning av semistrukturerade intervjuer tillåts respondenten tala öppet kring 

de frågor som ställs, vilket ibland medför att respondenten avviker från ämnet (Bryman & Bell, 

2017). Det kan även medföra att respondenten berättar något som den annars inte hade fått utrymme 

till vid exempelvis en strukturerad intervju (Bryman & Bell, 2017). Intervjuerna genomfördes med 

hjälp av en intervjuguide. En redogörelse kring intervjuguidens utformning kan läsas under punkt 

2.3.3. Nackdelar med intervjuer menar Flick et al. (2004) är att det kan uppstå skevheter på grund 

av dåligt formulerade frågor, feltolkning eller att respondenten ger svar som hen tror att intervjuaren 

eftersträvar. 

  
Inför våra intervjuer utgick vi från Kvales (1996) tio kriterier för att vara en framgångsrik 

intervjuare (Bryman & Bell, 2017). Dessa kriterier innebär bland annat att vi som intervjuare ska 

vara insatt inom ämnet, visa hänsyn och låta respondenten tala till punkt, vara tydliga genom att 

ställa enkla frågor samt vara sensitiva genom att lyssna uppmärksamt. Kriterierna innefattar även att 

vi som intervjuare ska vara strukturerade där vi antas beskriva vad intervjun går ut på, inleder och 

avslutar intervjun samt är noga med att fråga respondenten om hen har några frågor (Bryman & 

Bell, 2017). 

 

Inspelning och transkribering 
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Vi valde att både spela in och transkribera samtliga intervjuer. Genom att spela in intervjuerna 

elimineras minnets begränsningar samt att våra omedvetna tolkningar som gjorts under intervjuerna 

kunde kontrolleras (Bryman & Bell, 2017). Inspelningarna medförde även att vi kunde lyssna 

igenom materialet flera gånger, och genom att transkribera data kunde vi i en viss grad bemöta 

kritik om att studiens analys påverkades av våra fördomar och värderingar (Bryman & Bell, 2017). I 

åtanke vid beslutet att transkribera intervjuerna fick vi värdera om den tidsåtgång som 

transkriberingen kräver medför högre nytta. Vi ansåg att nyttan vägde tyngre än tidsåtgången då 

transkriberingen medförde en högre tillförlitlighet. 

  

Innan varje intervju fick respondenten själv välja om vi fick spela in intervjun eller inte, oavsett om 

respondenten ville eller inte respekterades beslutet. För de intervjuer där inspelning ägde rum hade 

vi som intervjuare i åtanke att respondenten i olika hög utsträckning kunde känna sig pressad, vilket 

möjligtvis påverkade de svar vi fick. Bryman & Bell (2017) menar att respondenterna kan känna sig 

pressade vid inspelning då de är medvetna om att allt de säger finns inspelat på band. 

  

Direkta intervjuer samt telefonintervjuer 

För att samla in data genomfördes både direkta intervjuer och telefonintervjuer. Att ha intervjuerna 

ansikte mot ansikte möjliggjorde att vi kunde analysera respondentens sätt att agera under intervjun, 

såsom olika gester, upplevd nervositet samt om respondenten betedde sig på ett visst sätt när vissa 

frågor ställdes (Bryman & Bell, 2017). 

  

Vårt mål var att samtliga intervjuer skulle ske ansikte mot ansikte, men på grund av revisorernas 

begränsade tid ansåg vissa respondenter att de hellre ville ha en telefonintervju då det inte är lika 

tidskrävande, samt att respondenten kunde befinna sig på vilken plats som helst. En fördel med 

telefonintervjuer menar Cachia och Millward (2011) är att det ger författare tillgång till personer 

som kan vara svåra att komma i kontakt med på grund av deras arbetssituation. De menar även att 

respondenter i högre utsträckning är villig att ställa upp på telefonintervjuer jämfört med ansikte 

mot ansikte - intervjuer, detta på grund av dess hektiska schema. Då revisorer har mycket arbete 

under denna tid på året valde vi att samla in empirin även på detta sätt. En annan fördel med att vi 

använt telefonintervjuer är att geografiska begränsningar inte skapade ett problem (Cachia & 

Millward, 2011). De nackdelar som medförts genom telefonintervjuerna är att vi inte haft möjlighet 

att analysera respondentens agerande till följd av de olika frågorna, vilket medförde att pålitligheten 

från respondenternas svar möjligtvis inte uppfylldes i lika hög grad som vid en intervju ansikte mot 

ansikte (Bryman & Bell, 2017).   
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Vid vissa intervjuer deltog vi båda som intervjuare, vilket medförde både för- och nackdelar. En 

fördel menar Bryman & Bell (2017) är att en person kan ställa frågorna medan den andre analyserar 

respondentens agerande. En annan fördel är att båda intervjuarna kan kliva in i samtalet med 

respondenten vilket gör att det kan likna en mer avslappnad diskussion. En nackdel med två 

intervjuare kan dock vara att respondenten kan känna sig osäker när hen frågas ut av två personer 

(Bryman & Bell, 2017). 

 

Respondentvalidering 

För att öka studiens tillförlitlighet valde vi att genomföra en respondentvalidering (Johnson & 

Waterfield, 2004). Respondentvalideringen innebar att vi lät varje respondent läsa det empiriska 

resultatet innan vi påbörjade analysen mellan den teoretiska referensramen och empirin. 

Anledningen till detta var att vi ville säkerställa att samtliga svar och tolkningar lyftes fram korrekt 

samt att inget missförstånd uppstått. Vi lät således respondenterna läsa igenom materialet för att 

konfirmera våra sammanställningar och tolkningar, vilket som tidigare nämnt minskar risken för att 

våra egna tankar och antaganden speglat det resultat som ligger till grund för studiens analys och 

bidrag (Flick et al., 2004). 

  

Avgränsning 

Vi valde att avgränsa vår studie på tre olika sätt. Den första avgränsningen innebar att vi endast 

fokuserade på värderingen av identifierbara immateriella tillgångar, vilket innebär att goodwill inte 

inkluderas (18.3 K3, FAR). Detta på grund av att det är de identifierbara immateriella tillgångarna 

som avser den problematik som råder kring en vedertagen värderingsmetod.  

  

Den andra avgränsningen var att vi valde att endast inkludera vissa kontextuella faktorer till studien, 

nämligen samhällsnormer, kulturella faktorer samt den institutionella teorins isomorfismer. Denna 

avgränsning gjordes på grund av studiens omfattning. Då studien är ett examensarbete på grundnivå 

är tidsramen begränsad, därav valde vi de kontextuella faktorerna som vi bedömde var troligast att 

vara mest central vid värderingen av immateriella tillgångar. Anledningen till att vi ansåg att vissa 

faktorer var mer central än andra var för att teorierna som faktorerna grundar sig på beskrev den 

påverkan som kan finnas på revisorer från olika perspektiv. Det finns fler kontextuella teorier som 

beskriver en möjlig anledning till påverkan, men dessa teorier går i viss mån in i de faktorer som tas 

upp i studien, samt att de är mer avgränsade och inte utbredda teorier (Hartwig, 2018). Därför valde 

vi de bredare teorierna för att kunna studera denna påverkan från ett bredare perspektiv. 
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Den tredje och sista avgränsningen var att vi valde att intervjua revisorer, redovisningsgranskare, 

inom gruppen redovisningsproducenter. Denna avgränsning gjordes då det är revisorerna som har 

det sista ordet för företagens ekonomiska rapporter och att det är revisorerna som bedömer om 

värderingen, i detta fall av immateriella tillgångar, gjorts på ett korrekt sätt. 

 

Svårigheter med att intervjua revisorer 

I och med att vi valde att intervjua revisorer medföljde vissa svårigheter. Den huvudsakliga 

problematiken beror på att revisorer ska ses som oberoende och objektiv (Abbott, Daugherty, 

Parker & Peters, 2016), vilket kan vara ett problem då de frågor vi ställer till en viss grad kan 

ifrågasätta revisorns objektivitet. 

 

Då vissa frågor kan uppfattas som ett hot mot objektiviteten fanns det en risk att revisorerna inte 

ville diskutera alla frågor med oss, eller åtminstone att det fanns en risk att de inte skulle svara helt 

ärligt på alla frågor. Osäkerheten kring att revisorerna inte skulle svara helt ärligt på grund av 

känsliga frågor medförde att pålitligheten för insamlad data och således det empiriska resultatet 

möjligtvis kunde ifrågasättas (Flick et al., 2004). För att minska denna risk försökte vi att anpassa 

utformningen av frågorna till intervjuguiden genom att frågorna som berörde de kontextuella 

faktorerna skulle besvaras utifrån ett allmänt plan. Istället för att fråga respondenterna “hur tror du 

att samhällsnormer påverkar din värdering av immateriella tillgångar?” valde vi att utforma 

frågorna “hur tror du att samhällsnormer påverkar revisorers värdering av immateriella tillgångar?”.  

  

Ytterligare en åtgärd för att minska risken att respondenterna skulle känna sig pressade på grund av 

sin objektiva roll var att vi valde att samtliga respondenter skulle behandlas anonymt. Genom att de 

behandlades anonymt försvann pressen från respondenterna att de “måste agera på ett visst sätt” och 

på så vis förbättrades studiens pålitlighet (Bryman & Bell, 2017). Vi valde även att skicka ut 

intervjuguiden i förväg till respondenterna. Detta gjordes för att respondenterna i en högre 

utsträckning skulle kunna förmedla deras syn på den sociala verklighet som studerats. Att låta 

respondenterna läsa intervjuguiden i förväg menar Bryman och Bell (2017) ökar studiens 

tillförlitlighet och förbättrar deras svar.  

 

2.3.3 Intervjuguidens utformning   

Då semistrukturerade intervjuer användes som datainsamlingsmetod föll det sig naturligt att vi 

utformade en intervjuguide över förhållandevis specifika teman som skulle beröras, detta för att ge 
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utrymme åt respondenten att utforma sina svar på sitt eget sätt (Flick et al., 2004). Intervjuguiden 

baserades på den teoretiska referensramen, eftersom intervjufrågorna enligt Kallio, Pietilä, Johnson 

och Kangasniemi (2016) ska kunna baseras på tidigare forskning inom området. De olika teman 

som intervjuguiden baserades på syftade till att täcka den information som krävdes för att besvara 

studiens syfte samt för att koppla samman studiens teori och empiri i en avslutande analys (Bryman 

& Bell, 2017; Kallio et al., 2016).  

  

Studiens intervjuguide inleddes med att behandla respondentens bakgrund, där respondenten 

ombads att berätta om sig själv, hens bakgrund och rollen inom företaget. Sådana frågor menar 

Leech (2002) är bra att inleda med för att få respondenten att öppna upp sig utan att känna sig 

pressad. Därefter behandlades frågor utifrån studiens teman, dels värderingen av immateriella 

tillgångar och därefter presenterades frågor utifrån de kontextuella faktorerna. 

  

Vid utformningen av intervjuguiden menar Bryman och Bell (2017) att det viktigaste är att frågorna 

möjliggör att vi som intervjuare får en bild av respondenternas sociala verklighet inom det 

studerade området. För att detta skulle kunna möjliggöras fick vi ha i beaktande att frågorna inte 

fick bli för specifika, eftersom det kunde leda till att viktiga synvinklar eller åsikter inte skulle 

rymmas inom den ställda frågan (Kallio et al., 2016). Däremot är det riskabelt om frågorna blir för 

ospecificerade, då det kan leda till att respondenten pratar om helt andra saker än vad studien är 

ämnad till att besvara förklarar Bryman och Bell (2017). 

 

Nedan följer en tabell som visar studiens intervjuguide där det framgår vilken tidigare forskning 

som ligger till grund för varje enskild fråga.  
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Fråga Referens  

Respondentens bakgrund  

Berätta lite om dig själv, din bakgrund och din roll i företaget! 
Bryman och Bell (2017) 

Värdering av immateriella tillgångar  

Upplever du att det finns en problematik kring värderingen av 

immateriella tillgångar? 

Cañibano et al. (2000); Uzma 

(2011); Sharma (2012); Leliuc 

Cosmulese, Grosu och Hlaciuc 

(2017)   

Hur går du tillväga när du ska värdera immateriella tillgångar? 

Sharma (2012); Pastor, Glova, 

Lipták och Kovác (2017); Reilly 

och Schweihs (1998); Gheorghe 

(2015) 

Använder du någon specifik metod vid värderingen, om du gör 

det, anser du att det finns tillfällen då någon metod eller 

tillvägagångssätt passar bättre eller sämre? 

Greenwell och Tibbits (1992); 

Gheorghe (2015)  

Kontextuella faktorer & värderingen av immateriella 

tillgångar 

 

Samhällsnormers påverkan  

Upplever du att det finns ett socialt avtal mellan 

revisionsbyråer och samhället? 

O’Donovan (2002); Brown och 

Deegan (1998); Chiang (2010) 

På vilket sätt tror du att sociala normer kan påverka 

revisorers värdering av immateriella tillgångar på grund av 

en vilja att dess företag fortsatt ska uppfattas som legitim? 

Dowling och Pfeffer (1975); 

O’Donovan (2002) 

På vilket sätt tror du att värderingen påverkas av vilken grad ett 

företag ses som legitim utifrån samhället? 

O’Donovan (2002); Mousa och 

Hassan (2015); Brown och 

Deegan (1998) 

Kulturens påverkan  

På vilket sätt tror du att olika företagskulturer kan påverka 

vilket sätt revisorer väljer att värdera immateriella tillgångar? 

Douglas (1999); Linsley et al 

(2016); DiMaggio och Powell 

(1983) 

På vilket sätt tror du att nationella kulturer kan påverka 

värderingen av immateriella tillgångar? 

Hofstede (1983) 

Institutionaliseringens påverkan  

I vilken utsträckning tror du att lagar, regleringar och 

rekommendationer påverkar värderingen av immateriella 

tillgångar? 

Hartwig (2018); DiMaggio och 

Powell (1983); 

På vilket sätt tror du att revisorers värdering av immateriella 

tillgångar i allmänhet kan påverkas av en ”rädsla / ovilja” av att 

inte sticka ut gentemot ett branschgemensamt tankesätt? 

Hartwig (2018); DiMaggio och 

Powell (1983); 

På vilket sätt tror du branschgemensamma utbildningar kan 

påverka värderingen? 

Hartwig (2018); DiMaggio och 

Powell (1983); 

På vilket sätt tror du att ett institutionaliserat arbetssätt kan 
påverka värderingen? 

Hartwig (2018); DiMaggio och 

Powell (1983); Goddard et al. 

(2016) 

Tabell 1: Intervjuguide  
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2.3.4 Urval  

För att bestämma hur uppsatsens urval skulle se ut valde vi att kontakta personer som kunde 

exemplifiera dimensionen som är av intresse, det vill säga revisorer som är eller har varit i kontakt 

med värderingen av immateriella tillgångar. Ett sådant tillvägagångssätt menar Flick et al. (2004) 

kallas för urval av ett typiskt fall, vilket är en form av målstyrt urval. Vi ansåg att ett sådant typ av 

urval var det mest lämpliga vid användandet av semistrukturerade intervjuer, eftersom vi fick 

möjlighet att aktivt välja intervjupersoner utefter deras tänkbara förmåga att bidra till en ökad 

förståelse över studiens syfte (Flick et al., 2004). 

  

Ett viktigt beslut som vi ställdes inför var hur urvalets storlek skulle se ut. Faktorer som vi fick ha i 

beaktande var bland annat den tidsram vi hade att röra oss på samt studiens syfte (Bryman & Bell, 

2017). Då studien är ett examensarbete på grundnivå var tiden begränsad, vi valde därför att försöka 

få så många intervjuer som möjligt för att öka studiens överförbarhet. Eftersom vi ville intervjua 

revisorer fick vi även ha i åtanke att de har lite tid över under denna tiden på året. När vi ringde 

revisorer för att fråga om de ville medverka på en intervju var det ett tjugotal revisorer som tackade 

nej på grund av tidsbristen. Urvalet blev till sist tio respondenter. 

  

För att öka studiens överförbarhet valde vi intervjupersoner med olika lång erfarenhet inom 

revision, från byråer med varierad storlek samt från olika städer i Sverige (Bryman & Bell, 2017). 

Viktigt att ha i åtanke är dock återigen studiens omfattning, vid skrivande av ett examensarbete på 

grundnivå där tio personer har intervjuats, kan vi inte anta att resultatet från denna studie kan 

generaliseras i en lika hög utsträckning till samtliga revisorer i Sverige. 

 

Respondent  Titel  Erfarenhet inom revision  

Respondent 1 (R1) Auktoriserad revisor & partner  13 år  

Respondent 2 (R2) Auktoriserad revisor  22 år 

Respondent 3 (R3) Auktoriserad revisor & partner  32 år  

Respondent 4 (R4) Auktoriserad revisor & partner  35 år 

Respondent 5 (R5) Auktoriserad revisor  8 år  

Respondent 6 (R6) Auktoriserad revisor  22 år 

Respondent 7 (R7) Senior Associate Assurance 3 år  

Respondent 8 (R8) Auktoriserad revisor  16 år  

Respondent 9 (R9) Godkänd revisor  30 år 

Respondent 10 (R10)  Auktoriserad revisor  20 år 

Tabell 2: Lista över urvalets respondenter  
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2.3.5 Analys av empirin 

Vid analys av vår kvalitativa data utgick vi från analysformen tematisk analys. Enligt Bryman och 

Bell (2017) är tematisk analys ett sätt för forskare att genom kodning, av exempelvis intervjuer, 

upptäcka olika teman att diskutera innehållet i empirin genom. Anledningen till att vi valde just 

tematisk analys var för att vi ville skapa möjligheten att analysera och diskutera olika 

återkommande fenomen som på något sätt är kopplade till varandra (Bryman & Bell, 2017). 

Tematisk analys är enligt Braun och Clarke (2012) ett bra verktyg för analys av empiri som är 

insamlad via semi-strukturerade intervjuer. Då semi-strukturerade intervjuer har genomförts i 

studien såg vi tematisk analys som ett lämpligt hjälpmedel utifrån Braun och Clarkes (2012) 

resonemang. 

  

För att genomföra analysen började vi som tidigare nämnt att transkribera våra intervjuer som 

spelats in för att underlätta kodningen av insamlad data, samt för att kunna återgå till 

transkriberingarna vid ett senare skede för att se nya koder och mönster. Braun och Clarke (2012) 

rekommenderar att en forskare ska transkribera intervjuerna inför kodning och tematisering av 

samma anledningar. Efter att vi transkriberat intervjuerna undersökte vi om det fanns 

återkommande ord, förklaringar och meningar från respondenterna, för att på så sätt skapa olika 

koder (Braun & Clarke, 2012). Vi kodade även underförstådda påståenden vid genomgången av 

transkriberingarna, då Braun och Clarke (2012) menar att outtalade meningar även kan ha en 

inverkan på hur den samlade empirin senare tolkas.  

 

Genom kodningen lades en grund för olika teman. För att få en bättre överblick över studiens 

empiri och analys skapades en enhetlig struktur där analysen (5. Analys) strukturerades utefter hur 

den bearbetade empirin (4. Empiri) och intervjuguiden utformats. En sådan struktur och uppdelning 

ansåg vi gav en bättre överblick över både empiri och analys. Då vi kategoriserade intervjufrågorna 

efter de olika faktorerna vi undersökte samt till värderingen av immateriella tillgångar, bildades 

teman utifrån varje undersökningsområde från empirin. Utifrån koderna skapades de olika 

rubrikerna som sätter gränserna för de teman som växt fram, vilket Braun och Clarke (2012) menar 

kan vara en tydlig struktur och uppdelning vid analys av empirin. 

  

De teman och koder som framkommit vid analysen av empirin presenteras i tabellen nedan: 
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Teman Koder 

VÄRDERING AV IMMATERIELLA 
TILLGÅNGAR 

- Problematik på grund av dess 
abstrakta natur 

- Skillnader mellan egenupparbetade 
och förvärvade tillgångar 

- Okunskap hos företagen 
- Kassaflödesanalys / diskonterade 

kassaflöden 
- Samhälle / marknad 

SOCIALA AVTAL 

- Socialt ansvar för att öka 
trovärdigheten mellan samhällets 
parter 

- Revisorernas självständighet 

LEGITIMITETENS BETYDELSE 

- Normers och samhällssynens 
påverkan 

- Större / mindre företag 

FÖRETAGSKULTURER 

- Skillnader i styrning i byråerna; 
offensiv kontra defensiv 

- Skillnader i större / mindre byråer 
- Revisorns oberoende 

NATIONELLA KULTURER 

- Socialt avtal i olika länder utgör 
skillnad 

- Skillnad mellan länders sociala krav, 
utbildning och kunskap 

- Kulturella skillnader mellan städer 
inom Sverige 

LAGAR, REGLERINGAR OCH 
REKOMMENDATIONER 

- Kunskap och erfarenhet grundar sig i 
formella krav 

- Tolkningsfråga kring lagar, 
regleringar och rekommendationer 

- Inflytande från informella krav 

BRANSCHGEMENSAMMA 
UTBILDNINGAR 

- Gemensamt synsätt 
- Skillnader mellan generationer av 

revisorer 

RÄDSLA / OSÄKERHET 

- Skadeståndsskyldighet 
- Försiktighet 
- Relation till kunden 
- Stark integritet 
- Vill inte utmana självständigt 
- Positivt: kunskapssökande 

INSTITUTIONALISERAT ARBETE 

- Gränsskapande 
- Minskar objektiviteten 
- Förbättrar kvalitén i arbetet 
- Kunskapsutvecklande 

Tabell 3: Översikt över studiens teman och koder  
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Braun och Clarke (2012) påpekar att de teman som skapas i en studie även ska beaktas utifrån den 

intervjuguide som skapats för att förbättra analysprocessen. Av denna anledning analyserades 

empirin inom varje tema individuellt, men där kopplingar iakttogs mellan dessa teman fördes en 

diskussion även om detta i analyskapitlet. Braun och Clarke (2012) menar att sammanföringen 

mellan olika teman är ett viktigt steg i tematisk analys. De förklarar att bra teman ska kunna 

diskuteras och analyseras individuellt, samt att bättre skapade teman även ska kunna analyseras 

tillsammans (Braun & Clarke, 2012). 

  

Vidare i analysen kopplade vi teorisyntesen till den tematiserade empirin i syfte att studera varje 

faktor för sig med hjälp de bakomliggande teorierna som diskuterar den specifika faktorn, 

exempelvis Hofstede’s (1983) teori om kulturella dimensioner kopplades till diskussionen om 

kulturens påverkan. Därefter utökades vårt spektrum genom att diskussionen om faktorernas 

påverkan kopplades till teorier som indirekt kunde ge en förklaring till om de studerade faktorerna 

kan påverka. Med en indirekt påverkan menar vi att kopplingar i analysen gjordes mellan till 

exempel teorin om de kulturella dimensionerna med faktorer som i själva verket grundar sig i en 

annan teori, såsom institutionell teori. Braun och Clarke (2012) belyser vikten av att påståenden i 

analysen ska vara väl underbyggda av teorin inom de fält som undersöks. 
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3. Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen redogör vi för vad en immateriell tillgång är, vilka metoder som finns för 

dess värdering samt tidigare forskning kring de kontextuella faktorer som studien grundar sig på.  

3.1 Immateriella tillgångar 

Definitionen av immateriella tillgångar är utformad på ungefär samma sätt av majoriteten av 

redovisningsreglerarna. Definitionernas gemensamma utgångspunkt är att en immateriell tillgång 

karaktäriseras som en icke-materiell samt icke-monetär källa som förväntas generera framtida 

ekonomiska fördelar genom tidigare händelser eller transaktioner (Cañibano et al., 2000). I Sverige 

där revisorer baserar sitt arbete utifrån IASB (International Accounting Standard Board) förtydligas 

definitionen genom att en tillgång även ska uppfylla tre kriterier för att räknas som en identifierbar 

immateriell tillgång; tillgången ska vara identifierbar, företaget ska ha bestämmande inflytande över 

tillgången samt att tillgången ska förväntas generera framtida ekonomiska fördelar (Cañibano et al., 

2000; Skinner, 2008). 

  

Enligt 18.3 K3 (FAR) är en immateriell tillgång identifierbar om tillgången går att avskilja från 

företaget och om den kan säljas, överlåtas, hyras ut eller licensieras med ett tillhörande avtal. En 

immateriell tillgång är även identifierbar om tillgången har uppkommit ur avtalsenliga eller från 

andra juridiska rättigheter även om tillgången ej kan avskiljas eller är överlåtbar från företaget (18.3 

K3, FAR). För att ett företag ska kunna bevisa att de har ett bestämmande inflytande över en 

tillgång måste de kunna säkerställa att tillgångens ekonomiska fördelar dels gynnar företaget självt, 

dels begränsar andra företags möjlighet att ta del av dessa fördelar. I praktiken kan det ske i form av 

legala rättigheter (2.12 K3, FAR). Vid bedömningen av tillgångens förväntade framtida ekonomiska 

fördelar i Sverige framgår det enligt 18.4 K3 (FAR) att bedömningen ska utgå från den information 

som finns tillgängligt vid det första redovisningstillfället och ska baseras på verifierbara och rimliga 

antaganden. En sådan bedömning ska vara “företagsledningens bästa uppskattning” kring 

förhållanden som råder vad gäller återstående nyttjandeperiod, därav läggs stor vikt på de externa 

faktorerna (18.4 K3, FAR). Om värdet inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt kan tillgången inte 

särskiljas från goodwill och klassificeras inte längre som identifierbar (18.3 K3, FAR). Exempel på 

identifierbara immateriella tillgångar är: programvara, varumärken, logotyper, patent, design, 

metoder, program och system, licenser, databaser samt upphovsrätter med flera (Gheorghe, 2015; 

Reilly & Schweihs, 1998). 
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3.2 Värdering immateriella tillgångar 

Redovisningsstandarder existerar för att eftersträva en standardiserad redovisningspraxis. Inom 

dessa standarder återfinns bland annat definitioner av redovisningsbegrepp vars syfte är att styra 

bedömningar som sker i praktiken (Hronsky & Houghton, 2001).   

  

Vid värdering av immateriella tillgångar saknas däremot en etablerad metod (Cañibano et al., 2000). 

Detta trots att redovisningen och värderingen av immateriella tillgångar varit en av de mest 

omdiskuterade frågorna under de tre senaste decennierna inom redovisningen (Uzma, 2011). Att 

forskningen inte kommit fram till konsensus kring problemet menar Sharma (2012) beror på 

värderingens komplexitet och den stora risken för felaktigheter. Cosmulese et al., (2017) tillägger 

att problematiken kring värderingen av immateriella tillgångar ofta uppstår vid identifieringen av 

dem. Chiang (2010) förklarar att det även råder en viss okunskap bland företagen kring frågor som 

berör värdet och betydelsen i de ekonomiska rapporter som skapats, på grund av denna komplexitet. 

 

Lev (2003) förklarar att det ofta förekommer skillnader vid värderingen mellan förvärvade 

immateriella tillgångar och upparbetade immateriella tillgångar. Skillnaden leder vanligtvis till att 

kostnader för en förvärvad immateriell tillgång aktiveras medan kostnader för upparbetade 

immateriella tillgångar ofta kostnadsförs (Lev, 2003). Greenwell och Tibbits (1992) menar dock att 

det inte bör finnas endast en tillåten metod vid värderingen av immateriella tillgångar om 

redovisningen ska kunna tillhandahålla rättvisande information till de olika 

redovisningsanvändarna. Nedan redogörs de främst förekommande metoderna vid värdering av 

immateriella tillgångar. 

 

3.2.1 Marknadsmetoden (market approach) 

Marknadsmetoden innebär att värderingen av immateriella tillgångar baseras på vinster och 

kostnader utifrån jämförbara tillgångar i andra organisationer som är verksam i en liknande 

marknad eller utifrån liknande tillgångars jämförelseindex (Sharma, 2012). Vidare menar Sharma 

(2012) att en marknadsbaserad värdering medför hög efterlevnad av verkligt värde eftersom 

värderingen baseras på verkliga marknadstransaktioner. Vissa faktorer bör ej ha en inverkan på 

värderingen vid användningen av denna metod. Sådana faktorer menar Sharma (2012) är juridiska 

rättigheter eller restriktioner, skatteförmåner eller skattekostnader, samverkan mellan immateriella 

tillgångar och andra tillgångar samt samverkan mellan specifika kostnader och intäkter. 
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Pastor et al. (2017) menar däremot att den data som behövs vid värderingen baserad på 

marknadsmetoden, det vill säga liknande transaktioner samt marknadspris på liknande tillgångar, är 

svår att få tillgång till. Detta leder till att marknadsmetoden har en begränsad användning i 

praktiken då redovisningsproducenter väljer att avstå från att använda metoden på grund av den 

mängd efterforskning som krävs (Reilly & Schweihs, 1998). När det dock finns relevant 

information att tillgå menar Gheorghe (2015) att marknadsmetoden är den bästa metoden för att 

värdera immateriella tillgångar. 

 

3.2.2 Kostnadsmetoden (cost approach)  

Vid användning av kostnadsmetoden försöker redovisningsproducenter uppskatta vinster och 

kostnader som uppkommer av att uppnå samma funktionalitet med hjälp av olika processer, 

tekniker eller personalresurser. Det vill säga en uppskattning av en ersättningskostnad för tillgången 

(Sharma, 2012). Kostnadsmetoden är dock inte lika accepterad som marknadsmetoden eller 

inkomstmetoden, vilket främst beror på att metoden ignorerar tillgångens framtida ekonomiska 

fördelar (Pastor et al., 2017). 

 

3.2.3 Inkomstmetoden (income approach)  

Inkomstmetoden innebär att värderingen av immateriella tillgångar baseras på framtida förväntade 

ekonomiska fördelar som uppstår genom äganderätten av tillgången. Metoden används främst vid 

värdering av patenterad teknik samt varumärken (Sharma, 2012). Då metoden grundar sig på 

framtida ekonomiska fördelar är metoden starkt beroende av finansiell information, såsom 

omsättning, brutto- och nettoresultat samt kassaflöden (Sharma, 2012). 

  

Det är viktigt att ha i beaktande att det inte alltid är lätt att urskilja om en ökad lönsamhet beror på 

en enskild tillgång. Därmed är det av betydelse att företagen redan från start använder en metod för 

att kunna urskilja vilka ekonomiska fördelar som beror på den enskilda tillgången (Gheorghe, 

2015). Reilly och Schweihs (1998) påpekar även att det är lätt att både över- och undervärdera 

immateriella tillgångar vid användandet av inkomstmetoden. Över- eller undervärdering 

förekommer främst hos dem som inte riktigt förstått de analytiska skillnaderna mellan 

företagsvärdering och den immateriella tillgångsvärderingen (Reilly & Schweihs, 1998). 

 

3.3 Redovisningsproducenter  

Redovisningens producenter består av redovisningsreglerare, redovisningsupprättare och 

redovisningsgranskare (Hartwig, 2018). Som tidigare nämnt har vi i denna studie valt att avgränsa 
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oss till revisorer inom redovisningens granskare. Revisorer hör till redovisningens producenter 

snarare än redovisningens konsumenter då de i praktiken har möjlighet att påverka räkenskaperna 

innan de granskas, exempelvis genom gemensam problemlösning, tidig konsultation samt genom 

förhandlingar med företagsledningen (Hartwig, 2018). En sådan påverkan menar Goddard et al. 

(2016) uppstår genom att företag på grund av osäkerhet vid värdering av sina tillgångar och övriga 

poster vid skapandet av finansiella rapporter i hög grad vänder sig till revisorer för hjälp i 

värderingen. 

 

3.3.1 Revisorer  

Enligt 9:3 Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) är revisorers uppgift att granska företags 

årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Enligt 9:3 

ABL (SFS 2005:551) ska granskningen utföras med “professionell skepticism” och vara omfattande 

i den utsträckning som god revisionssed kräver.   

 

Revisorns oberoende definieras utifrån sannolikheten att en felaktighet rapporteras (DeAngelo, 

1981). Abbott et al. (2016) utvecklar diskussionen och menar att revisorns oberoende ska ses som 

friheten från villkor som hotar den interna revisionsverksamheten att utföra sitt ansvar på ett 

opartiskt sätt. Med detta menas att revisorns oberoende ofta förknippas med objektivitet eller som 

ett medel för att skydda de utomstående parterna (Abbott et al., 2016). Tepalagul och Lin (2015) 

menar att revisorns oberoende är viktigt på grund av att den påverkar revisionens kvalité. De tre 

främsta hoten mot revisorns oberoende menar Moore, Tetlock, Tanlu och Bazerman (2006) är 

chefer som anställer eller säger upp revisorer, revisorer som tar ställning tillsammans med kunder 

samt revisorer som tillhandahåller tjänster bortom revision, så kallade ”non-audit services”. 

  

Professioner tillsammans med samhället lyfter revisorns roll och ansvar genom att det finns 

etablerade uppförandekoder (Reynolds, 2000). Dessa koder innebär bland annat att revisorn tar 

ansvar för affärsförbindelser, att de verkar för allmänhetens bästa och framför allt att de är en 

oberoende utövare (Reynolds, 2000). Genom att dessa koder följs menar Reynolds (2000) att 

revisorns integritet bibehålls. 

 

3.4 Kontextuella faktorer  

Kontextuella faktorer som uppkommit utifrån kontextuella teorier grundar sig i tron om att 

kontexten, det vill säga tid och plats, påverkar redovisningsbeteendet. De kontextuella teorierna 
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menar att dess faktorer i större utsträckning styr redovisningsval snarare än redovisningens kvalité 

(Hartwig, 2018). 

 

3.4.1 Samhällsnormers påverkan   

En utgångspunkt för att beskriva samhällsnormer som en kontextuell faktor är att belysa 

legitimitetsteorin betydelse (Hartwig, 2018). Därav presenteras en redogörelse av teorins 

ståndpunkter nedan:    

Legitimitetsteorin  

Legitimitetsteorin utgår från att företag eftersträvar att säkerställa att de agerar i enlighet med både 

samhällets och andra intressenters normer, vilket eftertraktas av företag då de vill uppfattas som 

legitima (Dowling & Pfeffer, 1975). Organisatorisk legitimitet har definierats av Dowling och 

Pfeffer (1975) på följande sätt: “A condition or status, which exists when an entity’s value system is 

congruent with the value system of the large social system of which the entity is a part. When a disparity, 

actual or potential, exists between the two value systems, there is a threat to the entity’s legitimacy”. 

  

O’Donovan (2002) menar att legitimitetsteorin kommer i uttryck i företagens verksamhet då det 

finns ett socialt avtal mellan företaget och samhället. Det sociala avtalet existerar eftersom 

företagens överlevnad vilar på den grad som företaget arbetar inom samhällets normer och gränser 

hävdar Brown och Deegan (1998) samt Chiang (2010). Inte bara dess överlevnad är beroende av 

legitimiteten utan även dess framgång (Brown & Deegan, 1998). 

  

Begreppet legitimitet är av betydelse vid analys av relationen mellan företag och dess omgivning, 

eftersom legitimiteten visar en koppling mellan företagens agerande samt samhällets normer och 

krav (Mousa & Hassan, 2015). Chiang (2010) menar att revisorer har ett socialt samhällsansvar att 

hjälpa företag i deras utveckling som ska gynna det omgivande samhället. Sociala normer och 

legitimiteten begränsar på så sätt företagens åtgärder och agerande, eftersom företagen tvingas följa 

de sociala normerna för att fortsätta ses som legitima (Dowling & Pfeffer, 1975). Inom detta spår 

menar även O’Donovan (2002) att förändringar i de sociala värderingarna och normerna både kan 

ses som motivation och uppfattas som en press för företagen. Pressen kan komma i uttryck genom 

att medier har inflytande som kan leda till en ökad eller förändrad socialmedvetenhet hos företagens 

offentliga publik (O’Donovan, 2002). 
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Hur företag i sin tur väljer tillvägagångssätt för att bemöta och hantera kravet på legitimitet menar 

O’Donovan (2002) beror på om företaget är i behov av att erhålla, bibehålla eller reparera sin 

legitimitet gentemot samhället och dess intressenter. Brown och Deegan (1998) menar att 

legitimitetsprocessen kan relateras till redovisningsprocessen. En sådan relatering sker genom att 

bokföringen och således redovisningsrapporter legitimerar företags existens. Företagens legitimitet 

kan vidare hotas om intressenters förväntningar på företagets prestation går emot företagets faktiska 

prestation (Brown & Deegan, 1998). 

 

3.4.2 Kulturens påverkan 

Hofstede’s fyra kulturella dimensioner  

Hofstede (1983) utformande en teori om fyra kulturella dimensioner som förklarar hur kulturella 

faktorer påverkar värderingar i enskilda länder samt hur värderingarna i sin tur påverkar människors 

agerande. De fyra dimensionerna är: 

  

1. Individualism VS kollektivism 

Det problem som är grunden för denna dimension är förhållandet mellan en enskild individ och 

hens medarbetare. Det individualistiska och kollektivistiska samhället kan ses som integrerade 

helheter, där det individualistiska samhället är löst integrerat och det kollektivistiska är starkt 

integrerat. 

 

Vid framtagningen av dessa fyra dimensioner genomförde Hofstede (1983) en undersökning mellan 

50 länder för att testa dimensionerna. Vid undersökningen kring individualism och kollektivism 

framkom ett samband som visar att graden av individualism i ett land är statistiskt relaterad till 

landets rikedom. Bevis visade att rika länder är mer individualistiska medan fattiga länder är mer 

kollektivistiska (Hofstede, 1983). 

  

2.   Maktdistans (power distance) 

  

Det grundläggande problemet för den andra dimensionen är hur samhällen hanterar det faktum att 

människor är ojämlika. Människor är olika vad gäller fysisk och intellektuell förmåga då vissa 

samhällen låter dessa ojämlikheter växa över tid vilket leder till att ojämlikheter i makt och rikedom 

uppstår. Andra samhällen försöker istället öka jämlikheten för att eftersträva minsta möjliga 
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skillnad i makt och rikedom (Hofstede, 1983). Hofstede (1983) påpekar att samtliga samhällen är 

ojämna där vissa samhällen är mer ojämlika än andra. 

  

I den genomförda undersökningen mäts graden av ojämlikhet i förhållande till graden av 

maktdistans. Resultaten visade att de välmående västerländska länderna kombinerar mindre 

maktdistans med individualism, medan de fattiga länderna är kollektivistiska med större 

maktdistans (Hofstede, 1983). 

  

3.   Osäkerhetsundvikande (uncertainty avoidance) 

  

Det grundläggande problemet till denna dimension handlar om att människor tvingas leva med 

osäkerhet på grund av att framtiden är och kommer förbli okänd. I vissa samhällen tenderar 

människor att acceptera att ta varje dag som den kommer och kan ofta ta risker lätt. Dessa individer 

kan även relativt lätt tolerera åsikter och beteenden som skiljer sig från dennes egna då de inte 

känner sig hotade av andra. Sådana samhällen ses som svagt osäkerhetsundvikande och speglas av 

individuell säkerhet (Hofstede, 1983). Andra samhällen speglas istället av att människor tenderar att 

försöka “slå framtiden”. Dessa samhällen ses som starkt osäkerhetsundvikande och speglas av ett 

säkerhetsskapande och riskundvikande (Hofstede, 1983). I undersökningen kring denna dimension 

visade resultatet att det finns både en liten maktdistans samt svagt osäkerhetsundvikande i länder 

som Sverige, Norge, Danmark och Storbritannien.   

  

4.   Manlighet och kvinnlighet (masculinity VS femininity) 

  

Den grundläggande frågeställningen i denna dimension är uppdelningen av sociala könsroller i 

samhället (Hofstede, 1983). Maskulina samhällen genomsyras av vikten att visa upp sig, uppnå 

något synligt samt att tjäna pengar. Mer feminina samhällen genomsyras av vikten att låta alla ta 

plats, värdesätta relationer framför pengar, miljömedvetenhet och att hjälpa varandra (Hofstede, 

1983). 

  

I undersökningen kring denna dimension visade Hofstede (1983) sambandet mellan ett samhälle 

som i stor utsträckning är ett maskulint samhälle i förhållande till maktdistansen. Resultatet visade 

att de mest maskulina länderna var bland andra Japan, Tyskland och Österrike och de mest feminina 

länderna var de nordiska länderna. De nordiska länderna visade både på feminint samhälle och svag 

maktdistans i stor utsträckning (Hofstede, 1983). 
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Kritik mot Hofstede’s fyra kulturella dimensioner  

Linsley et al. (2016) klargör att det har förekommit signifikant kritik till Hofstede’s 

tillvägagångssätt för att förstå och granska kulturen. Baskerville (2003) menar att Hofstede inte 

försöker maximera mångfald i sina dimensioner. Istället menar Baskerville (2003) att det innebär en 

hopslagning och utjämning av kulturer med nationer vilket försvårar en fördjupad analys. Soares, 

Farhangmehr och Shoham (2007) påpekar däremot att Hofstedes ramar utgör en praktisk, enkel och 

användbar “genväg” till att belysa kulturens påverkan inom studier. Linsley et al. (2016) anser 

istället att Neo-Durkheims institutionella teori skapad av Mary Douglas (1999) tillhandahåller en 

struktur som underlättar för både inhemska och gränsöverskridande undersökningar där beteenden 

samt preferenser analyseras hos grupper och samhällen. 

  

I motsats till Hofstedes teori menar Neo-Durkheims institutionella teori att alla olika gemenskaper 

består av fyra olika solidariteter där uppfattningar och världsuppfattningar är en produkt av 

gruppernas olika sociala relationer (Linsley et al., 2016). Det väsentliga enligt denna teori är de 

kulturella dialogerna, det vill säga att teorin inte utgår från att länder, samhällen eller liknande 

grupper är homogena kulturella enheter (Linsley et al., 2016). 

 

Neo-Durkheims institutionella teori – de fyra solidariteterna   

Den fyrfaldiga matrisen ökar förståelsen för hur olika mönster av sociala relationer utspelar sig 

utifrån olika perspektiv (Linsley et al., 2016). Douglas (1999) tydliggör att de fyra solidariteterna 

avspeglar attityder och värderingar som motiverar organisationer. De fyra solidariteterna innebär: 

 

Individualist (individualist)  

Den individualistiska solidariteten speglas av både svag social reglering och svag social integration 

som resulterar i att samhällen eller andra gemenskaper är relativt fria från kontroll av andra. Den 

fria kontrollen medför att ett misslyckande ses som personligt ansvar och att 

begränsat stöd kommer finnas vid ett misslyckande. Solidariteten speglas vanligtvis av 

entreprenörialism där det finns en villighet att ta risk (Douglas, 1999; Linsley et al., 2016). 

 

Hierarkisk (hierarchist) 

Den hierarkiska solidariteten speglas av både stark social reglering och stark social integration. 

Detta innebär att det finns tydligt definierade inre och yttre gränser inom gruppkonfigurationer. Den 
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yttre gränsen separerar gruppmedlemmar med utomstående medan den inre gränsen klargör 

samhällsroller/grupproller. Inom denna solidaritet värdesätts traditioner och respekten för 

myndigheter, avvikande beteende anses vara oacceptabelt (Linsley et al., 2016). Den hierarkiska 

organisationsformen medför en ökad förmåga vid problemlösning (Douglas, 1999). 

 

Jämlikhet (enclave) 

Solidariteten speglas av en svag social reglering och av en stark social integration. Lojaliteten är 

starkare än vid den hierarkiska solidariteten eftersom det bara finns en yttre gräns. Genom att 

begränsa den yttre gränsen för att upprätthålla den inkapslade gruppen uppfattas omvärlden som ett 

hot. Inom dessa grupper kan det krävas att medlemmar åtar sig att lägga sina individuella val åt 

sidan till förmån av kollektivt överenskomna metoder. Inom solidariteten finns en tendens till 

idealism (Linsley et al., 2016). Organisatoriskt sätt medför det utarbetade regler för att bibehålla en 

likhet inom gruppen (Douglas, 1999). 

 

Isolerande (isolate) 

Den fjärde och sista isolerande solidariteten speglas av en stark social reglering och en svag social 

integration. Det innebär att det förekommer starka föreskrifter kring social reglering vilket leder till 

ett minskat utrymme för självständigt agerande, detta resulterar ofta i en upplevd passivitet. 

Solidariteten är inte en del av en gemenskap och de kan ofta ses som pessimistiska (Linsley et al., 

2016). 

 

3.4.3 Institutionaliseringens påverkan  

Institutionell teori   

Teorin förklarar hur organisationer agerar i praktiken och vad det är som har en inverkan på de val 

som görs, samt hur organisationen påverkas av sin relation till externa parter (Goddard et al., 2016). 

DiMaggio och Powell (1983) förklarar även hur organisationer med sitt agerande påverkar andra 

organisationer och individer inom dem. Teorin klarlägger de tendenser som gör att företag inom 

samma bransch blir benägna att agera likartat, detta agerande kallas för isomorfism, det vill säga att 

det som styr de olika ageranden hos individer är olika isomorfismer (Hartwig, 2018). Institutionell 

teori innebär att organisationer antar de metoder som uppfattas som legitima av samhället (Chiang, 

2010). De påverkas av tvingande, normativa och imiterande isomorfismer i sin organisationsmiljö 

och använder ständigt samtycke, kompromisser, kringgående, motstånd och manipulationsstrategier 

för att reagera på dessa påtryckningar, påstår Chiang (2010). Däremot menar Goddard et al. (2016) 
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att DiMaggio och Powells (1983) teorier kring institutionell teori lägger för mycket betoning på 

homogenitet istället för heterogenitet genom att anta ett för struktionalistiskt synsätt. 

 

Tvingande isomorfism (coercive isomorphism) 

Den tvingande isomorfismen grundar sig i strävan efter politiskt inflytande och ökad legitimitet 

(DiMaggio & Powell, 1983). Isomorfismen förklarar att företag utifrån fastställda lagar och 

rekommendationer, det vill säga formella och informella krav, agerar på ett visst sätt (Hartwig, 

2018). Det är utifrån dessa krav som företag tvingas agera på ett likartat sätt, vilket leder till 

homogenitet inom branschen (Goddard et al., 2016). Även normer som skapas och anses som 

accepterade av både övriga organisationer och samhället menar Goddard et al. (2016) påverkar 

företagens beteenden och beslut för handlande, vilket klassas som informella krav.  

 

Formella och informella krav är de påtryckningar som finns från olika externa aktörer, från stat, 

andra företag och kulturella krav menar Ashworth, Boyne och Delbridge (2007). Goddard et al. 

(2016) förklarar att nya regleringar eller påtryckningar från samhället som skapar förändringar i 

redovisnings- och revisionskulturen kan göra att det sker felvärderingar eller andra felaktigheter i 

redovisningsrapporterna på grund av icke-kompatibla krav. 

  

DiMaggio och Powell (1983) belyser olika formella krav som kan ställas på en organisation, där 

exempelvis ny lagstiftning kan tvinga en organisation till nya beslutstaganden och förändringar. 

Beroende på hur organisationen är uppbyggd och hur dess individer reagerar på förändringar 

kommer varje organisation att anta de nya statliga reglerna på olika sätt (DiMaggio & Powell, 1983; 

Chiang, 2010). I och med att denna homogenitet skapas börjar individerna inom en organisation 

istället samlas kring företagskulturella ritualer (DiMaggio & Powell, 1983). Olika typer av formella 

krav menar DiMaggio och Powell (1983) inte endast behöver komma från statliga organisationer 

och lagstiftning. Även andra legitimerade krav och strukturer från andra externa organisationer kan 

ställa formella krav på en organisation, vilket i sin tur påverkar individen att ta olika beslut, till 

exempel branschorganisationer (DiMaggio & Powell, 1983). 

 

Imiterande isomorfism (mimetic isomorphism) 

Den imiterande isomorfismen är en reaktion på grund av att osäkerheter kring utförande och 

beslutstagande existerar i en organisation (DiMaggio & Powell, 1983; Chiang, 2010). Imiterande 
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isomorfism är i grunden en internt initierad förändring snarare än en förändring som åläggs av en 

extern part (Chiang, 2010). Företag kan handla och ta beslut utifrån osäkerhet på grund av att de 

inte vill vara annorlunda eller sticka ut från andra företag inom samma bransch (Hartwig, 2018). 

Organisationer tar avsiktligen beslut eller rent av kopierar handlingar av andra företag inom samma 

bransch, även fast det beslutet möjligtvis inte är det nyttigaste ställningstagandet för företaget. I 

brist på andra förslag, osäkerhet eller okunskap härmar företagen varandra (Goddard et al. 2016). 

  

Den imiterande isomorfismen behöver inte ses som fullt ut negativ, då det kan vara ett sätt för 

verksamheter att på ett kostnadseffektivt och snabbt sätt lösa sina interna problem kring osäkerhet 

och oklarhet (DiMaggio & Powell, 1983; Chiang, 2010). På grund av detta blir organisationerna 

med dess individer inom en viss bransch med tiden allt mer homogena i sitt handlande, hur mycket 

de än försöker att ses som unika och annorlunda från resterande verksamheter (DiMaggio & Powell, 

1983). Då imiterandet sker både på ett medvetet, och till en viss del omedvetet plan, leder de 

imiterande krafterna till att homogenitet skapas (DiMaggio & Powell, 1983). 

 

Normativ isomorfism (normative isomorphism) 

Den normativa isomorfismen härrör främst från professionalisering (DiMaggio & Powell, 1983; 

Chiang, 2010). Det antas att på grund av likartad utbildning och tillhörighet i gemensamma 

branschspecifika nätverk att företagen tenderar till att bli homogena genom att de arbetar och tar 

beslut genom ett institutionaliserat arbetssätt (Ashworth et al., 2007). Vad som menas är att på 

grund av utbildning och gemensamma nätverk inom en bransch, börjar individer inom olika företag 

i det yrket att tänka på ett likartat sätt. Goddard et al. (2016) menar att organisationer och individer 

oavsiktligt antar olika normer och värderingar till följd av denna professionalisering. 

Professionaliseringen i sig skapas med de samlade individers erfarenheter och utveckling av arbetet 

inom en viss profession (DiMaggio & Powell, 1983). Individer inom samma yrke utbyter då idéer 

och antar olika tekniker som anses vara aktuella av professionella institutioner förklarar Chiang 

(2010). Samverkan mellan revisorer upprättar och underbygger vanligtvis de praxis som anses vara 

acceptabla eller legitima av revisionsyrket. 

  

Den normativa isomorfismen styr på ett mer normbaserat sätt. Professionella aktörer inom ett yrke 

måste ge vika för andra mindre professionella externa aktörer och deras viljor, då ingen i samhället 

arbetar fullständigt oberoende från andra individer eller organisationer (DiMaggio & Powell, 1983). 

Gruppen av externa aktörer kan bestå av till exempel kunder, kontrollorgan eller ledning inom en 

organisation. 
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Utbildningar och professionell utveckling av individer har en stor inverkan på deras sätt att agera 

inom sin profession när de kommer ut i olika organisationer (DiMaggio & Powell, 1983). 

Branschspecifika normer som utvecklats under en lång tid förmedlas och lärs ut till individer, vilket 

bidrar till att varje individ redan har en kunskapsbas kring normer och värderingar redan innan de 

börjar bli praktiskt verksamma (DiMaggio & Powell, 1983). När individer kommer till 

organisationer inom en bransch fortsätter denna professionella utveckling beroende på vilket företag 

personen hamnar i. Där är det då den professionella företagskulturen som fortsätter att forma 

individens tänk och handlande. Genom socialisering med andra individer inom en bransch skapas 

förväntningar för ett visst personligt beteende (DiMaggio & Powell, 1983), exempelvis inom 

revisionsbranschen finns det en förväntning att revisorn vara välstrukturerad, oberoende och 

korrekt. 

 

3.5 Syntes  

Nedan visas en egenkonstruerad syntes över studiens teoretiska referensram, se figur 2. Syntesen 

avser att förklara hur de olika delarna inom den teoretiska referensramen samverkar samt hur de 

kommer i uttryck för att presentera den insamlade empirin (kapitel 4). Grunden i syntesen, och 

likaså innehållet i den teoretiska referensramen, har upprättats för att kunna besvara syftet genom 

den senare analysen (kapitel 5) tillsammans med det empiriska materialet. Studiens syntes 

möjliggjorde att vi lättare kunde strukturera studiens uppbyggnad och få uppsatsens olika kapitel 

mer enhälliga. Strukturen av syntesen speglar på så sätt empirins, analysens samt intervjuguidens 

utformning.  

  

Utifrån de kontextuella teorierna som presenterats i den teoretiska referensramen framkom tre 

möjliga påverkansfaktorer, vilka var samhällsnormers påverkan, kulturens påverkan samt 

institutionaliseringens påverkan. Dessa tre huvudsakliga påverkansfaktorer rymmer i sig olika 

underliggande faktorer som vidare har preciserats och diskuteras utförligt för att undersöka om det 

finns en möjlig påverkan vid revisorers värdering av immateriella tillgångar.  
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Figur 2: Konstruerad syntes över studiens teoretiska referensram   
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4. Empiri  

I studiens empiri presenteras resultatet som framkommit från intervjuerna med respondenterna. 

Presentationen över resultatet härleds från de teman som studien baseras på. Dessa områden är 

värderingen av immateriella tillgångar, samhällsnormers påverkan, kulturens påverkan samt 

institutionaliseringens påverkan.  

4.1 Värdering av immateriella tillgångar 

Samtliga respondenter upplever att det finns en problematik kring värderingen av immateriella 

tillgångar, på grund av flera anledningar. R2, R4 och R7 menar att det grundläggande problemet är 

att det inte går att ta på immateriella tillgångar, att de är abstrakta i jämförelse med andra poster i 

balansräkningen. R2 resonerar på följande sätt kring värderingen av immateriella tillgångar “Nej 

det är jättesvårt, det är luddigt, det går inte att ta på. Det är inte så att jag kan ta in någon 

utomstående värderare såsom vid fastighetsvärdering, så det är svårt”. Även osäkerheten kring när 

i tiden och hur mycket intäkter en tillgång kommer att generera anses som en problematisk punkt 

menar R9 och R10. 

  

Flera respondenter påpekar även att det ställs högre krav på kunden vid värderingen av immateriella 

tillgångar. Kunden ska kunna styrka värdet genom att visa rimliga prognoser, att kostnader hör till 

den immateriella tillgången samt att diskonteringen av värdet på framtida kassaflöden är korrekt 

(R1, R4, R5, R8, R9 & R10). R5 förklarar att “Dels måste vi såklart få bra underlag från företagen 

för att kunna göra det överhuvudtaget, det är företagen som måste ta fram det. Då får de först göra 

en prognos”. 

  

Respondenterna har på olika sätt påvisat att en del av problematiken som uppstår är att 

respondenternas kunder inte instämmer med revisorernas bedömningar av vad värdet på en 

immateriell tillgång är. Då revisorer oftast har en bättre expertis inom detta område, med hjälp av 

externa sakkunniga (R6, R7 & R10), finns det en möjlighet att denna problematik uppstår till följd 

av den okunskap ett antal respondenter ser hos sina kunder (R2, R4, R5, R8). Enligt R5 beror 

svårigheterna vid värderingen av immateriella tillgångar på att det är: “Både den mest komplexa 

bedömningen som företaget gör när de upprättar sitt bokslut och en av de mest komplexa 

bedömningarna man gör som revisor också”. 
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Under intervjuerna framkom det att respondenterna ser skillnader beroende på vilken typ av 

immateriell tillgång som är aktuell i bedömningen. Skillnader upplevs mellan förvärvade och 

egenupparbetade tillgångar, där förvärvade uppfattas som något enklare att uppskatta ett värde på då 

det finns ett köp och anskaffningsvärde att basera bedömningen på (R1, R3, R4, R6, R7 & R10). 

För de egenupparbetade immateriella tillgångarna upplevs svårigheten grunda sig på vetskapen om 

vilka kostnader som ska aktiveras eller kostnadsföras (R2, R4, R5, R9 & R10). R3 beskriver 

skillnaden på följande sätt: 

  

“En förvärvad tillgång har du ändå ett förvärvspris gjorda av, två oberoende oftast, köpare och säljare, som 

förvisso sen naturligtvis ska värderas och styrkas. Egenupparbetade bygger helt på, som det låter, vad du 

har utvecklat, vilken tid du har lagt ned på utvecklingen etcetera. Det säger sig själv att det naturligtvis är 

svårare att värdera.” (R3) 

  

För att ta reda på värdet av en immateriell tillgång har flertalet respondenter nämnt att de använder 

sig av diskonterade kassaflöden vid värderingen (R1, R3, R5, R8 & R10).  

  

“Utifrån prognosen diskonterar man kassaflödena och kommer fram till en värdering. [...] De tittar då på 

om de har gjort rimliga antaganden gällande diskonteringsfaktor, om avkastningskravet är rimligt och om 

de har dokumenterat de underliggande antaganden i prognosen tillräckligt detaljerat.” (R5) 

  

R2, R7 och R9 menar även att revisorer bör titta på indikationer från samhället och marknaden för 

att se vad som skulle kunna göra att det finns ett värde i den immateriella tillgången. R9 frågar sig 

vid bedömningen: “Hur ser marknaden ut, konkurrensen, har vi resurser att slutföra detta, för hur 

långt räcker finansieringen?” 

 

4.2 Samhällsnormers påverkan  

4.2.1 Socialt avtal  

R1, R2, R5, R7, R9 och R10 anser att det finns ett socialt avtal mellan revisionsbyråer och 

samhället. Ett sådant avtal menar R1, R5, R9 och R10 utspelar sig genom att det finns ett ansvar 

mot näringslivet som möjliggör att olika parter i samhället kan lita på varandra vid 

affärsförbindelser. Det sociala avtalet gestaltar sig även genom att revisorn ska vara en oberoende 

part vars uppgift är att kvalitetssäkra årsredovisningen, detta i syfte att de som läser 

årsredovisningen ska känna en trovärdighet gentemot den påstår R2, R5, R7 och R9. R10 anser 

dock att detta sociala avtal uppskattas mer av samhällets olika parter, än företagen, på grund av att 
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företagen inte anser att revisionen är tillräckligt värdeskapande enligt R10. ”Vi revisorer är här för 

att kvalitetssäkra informationen som bolagen vill släppa ut och offentliggöra, där är det väl så att 

samhället har ett krav på oss att vi ska göra en oberoende revision och se till att kvalitetssäkra 

siffrorna så att det inte är något fel.” (R7) 

 

R3, R4, R6 och R8 menar däremot att det inte finns ett socialt avtal mellan revisionsbyråer och 

samhället. R3 anser att ett sådant avtal inte existerar, åtminstone inte för seriösa revisorer, och R6 

menar att någon sådan koppling är svår att se eftersom revisorer är självständiga vid professionella 

frågor. R8 påstår följande: ”Visst, det finns alltid en skillnad mellan revisorer och revisorer. Några 

är jätteförsiktiga och några är expansiva så att säga. Men jag har svårt att tro att sociala normer 

gör att det blir en annan värdering.”. 

 

4.2.2 Legitimitetens betydelse  

Sex respondenter menar att sociala normer kan påverka värderingen av immateriella tillgångar på 

grund av en eftersträvan att uppfattas som legitim (R1, R4, R5, R7, R8 & R10). 

  

“... så blir det lite vad samhället har för förväntningar på oss revisorer, och det är att det ska vara korrekt 

och riktigt. Gör vi då en värdering som inte verkar riktig så fyller vi inte det kravet som samhället har på oss 

och då blir det inte en legitim värdering.” (R7). 

  

Andra respondenter menar att en eftersträvan för eller graden av legitimitet inte har någon påverkan 

eftersom revisorer alltid ska utgå från regelverken, samt att revisorer är oberoende och seriösa (R2, 

R3, R6 & R9). R2 menar dock att trots att graden av legitimitet inte påverkar värderingen, kan 

revisorer möjligtvis bli mer strikt om något avvikande inträffat i branschen. Detta är något som även 

R4, R7 och R9 hävdar, det vill säga att oberoende graden av legitimitet kan revisorer bli mer 

försiktig vid vissa tillfällen, såsom om en skandal ägt rum i branschen. 

  

R1, R5, R8 och R9 ansåg att både graden av legitimitet samt en försiktig och mer noggrann 

värdering kan äga rum. R10 anser att samhällets syn på huruvida ett företag är legitimt även har en 

möjlighet att påverka revisorns syn på företaget och därmed påverka tillvägagångssättet i 

värderingen. Respondenterna menade att om legitimiteten är låg, såsom efter en skandal, kan det 

leda till att revisorer är mer försiktiga och noggranna i värderingen av immateriella tillgångar. 

Denna påverkan menar R1, R4 och R9 främst äger rum vid de större revisionsbyråerna, samt att 
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R10 påpekar att sådana situationer i större utsträckning kan uppstå om kunderna är större eller 

börsnoterade bolag.  

  

”Varför revisorer i större bolag, i min uppfattning, blundar för saker som klart framgår av aktiebolagslagen, 

som ska anmärkas på men som av hänsyn av de konsekvenser det kan få blundar för. Det är ett subjektivt 

tyckande men jag tycker att när man läser tidningarna sen när det spricker så är det saker som man tänker 

att det aldrig skulle kunna förekomma i mindre bolag. Det skulle ha stoppats långt tidigare.” (R4) 

  

Varför detta kan ske i högre utsträckning i de större revisionsbyråerna som arbetar med större 

kunder tror R4 och R5 kan bero på att de har större press på sig från samhället samt att det kan 

finnas en motvilja att ge dåliga besked till kunden. 

  

”Dels så tycker jag mig se en ovilja att “tvinga” företag att göra nedskrivningar för att det kan påverka 

företagens anseende, och dels kan det nog finnas en rädsla hos revisorer. Jag menar, det är ändå kunden 

som betalar fakturorna om man ska vara krass, även om vi naturligtvis ska vara oberoende. Men det finns 

säkert fall där man är ovillig att tvinga fram en nedskrivning för att man tror att kunden skulle ta illa upp 

eller att det skulle skapa en dålig relation.” (R5) 

 

4.3 Kulturens påverkan 

4.3.1 Företagskulturer  

När det kommer till den kulturella faktorns påverkan vid värderingen av immateriella tillgångar 

menar majoriteten av respondenterna att det kan påverka värderingen. Kulturer som råder inom 

varje byrå påverkar sättet att se på saker, vilken inställning som finns samt hur ledningen på byrån 

agerar (R1, R2, R5, R7, R8, R9 & R10). R2, R7 och R10 påpekar att tankesättet som finns inom 

företagsledningen på byrån, dess styrning, påverkar hur revisorn väljer att värdera immateriella 

tillgångar. En ledning med en offensiv styrning kan vara mer benägen att skriva upp värdet på en 

immateriell tillgång medan en ledning med defensiv styrning i högre utsträckning väljer att det ska 

finnas ett övervärde i tillgången påstår R7. Beroende på om kulturen på byrån värdesätter 

skepticism eller närhet gentemot kunden, kan skillnader i revisorers värdering uppstå menar R10. 

R5 och R9 menar att företagskulturer i högre utsträckning påverkar värderingen vid större byråer 

eftersom det finns många policys, dokument och vägledningar vilket gör att det finns ett fastställt 

arbetssätt som alla måste följa. R9 hävdar: “Jag tror att risken är liten för att det skulle påverka på 

en mindre/medelstor byrå.”. Att kulturen på byrån påverkar värderingen av immateriella tillgångar 

förklarar R1 på följande sätt: 
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”Även om man har direktiv från ledningen att man ska agera på ett visst sätt, man har ett revisionsprogram 

man ska följa, så är det upp till var och en och dess professionella bedömning. Så kulturell skillnad, det är ju 

bara att gå från individnivå, att revisor A kanske inte skulle godkänna samma immateriell tillgång som 

revisor B.” (R1) 

 

R3, R4 och R6 hävdar däremot att företagskulturer inom byråer inte kan ha en påverkan vid 

värderingen av immateriella tillgångar. R3 menar att alla revisorer arbetar utifrån samma standarder 

vilket innebär att en sådan faktor inte ska spela in. R6 anser likaså att skillnader inte bör finnas 

beroende på var revisorn arbetar. Även R9 påstår att varje individ kan påverkas av en företagskultur 

i sitt arbetssätt, men inte att det skulle påverka revisorers värdering av immateriella tillgångar: “Om 

det skulle göra någon skillnad i hur man värderar immateriella tillgångar beroende på vilken 

företagskultur som råder har jag svårt att tro.” (R9) 

 

4.3.2 Nationella kulturer  

När de nationella kulturernas påverkan diskuteras tycker samtliga respondenter att det bör påverka 

revisorns värdering av immateriella tillgångar. R3 menar att eftersom det finns en internationell 

revisionsstandard och ett internationellt redovisningsregelverk bör det teoretiskt sett inte finnas 

skillnader. På grund av att kunskap, utbildning och erfarenhet kan skilja sig mellan länder är det 

naturligt att en sådan skillnad kan uppstå. R7 menar att de kulturella skillnaderna som utspelar sig 

mellan olika nationer kan kopplas ihop med det sociala avtalet, att det finns vissa förväntningar och 

normer som påverkar hur revisorer värderar i olika länder. R10 bygger vidare på detta resonemang 

och menar att nationella kulturer kan ha en påverkan på hur revisorer värderar då normer kring 

transparens kan skilja sig länder emellan. Hur dessa skillnader ser ut i Sverige jämfört med andra 

länder tror R1, R2 och R5 visar sig genom att revisorer i Sverige är mer försiktiga, där R5 tror att 

det kan bero på att vi i Sverige generellt sett är konflikträdda. R1 påpekar även att varje lands 

historia påverkar människors sätt att agera.   

  

”Det är min känsla, nog tänker jag att fransmännen inte är lika stenhårda som tyskarna där svenskarna är 

lite mitt emellan. Detta tror jag eftersom det är upp till varje revisor att ha en individuell bedömning i allt, 

därför är det mina värderingar jämfört med andras, där mina värderingar påverkas av de nationella.” (R1). 

  

R9 anser att kulturer, även i olika delar av Sverige, kan påverka revisorers värdering, både av 

immateriella tillgångar och värderingen i allmänhet. R9 talar om att det kan finnas kulturella 

skillnader mellan mindre och större städer, där det i mindre städer finns en vana att det skapas en 
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närmare bekantskap mellan revisorer och deras kunder, vilket gör att risken för jävighet ökar. R9 

förklarar den möjliga situationen som: 

 

“I mindre städer där det kanske finns två revisionsbyråer, och där alla småföretag i staden i princip behöver 

en revisor, där blir det svårt med allting som vi omges av. Det kan finnas en kulturell påverkan även inom 

Sverige, svårigheter med jävsituationer, samhällsfaktorer samt sociala värderingar och förväntningar som 

kan göra det svårare i mindre städer att vara helt oberoende vid till exempel värdering av immateriella 

tillgångar. Jobbar man i Stockholm så är det ändå så pass stort att vi inte har en personlig relation med 

företag, utan det blir att man jobbar med vissa branscher.” (R9). 

  

R10 ser på denna skillnad ur ett annat perspektiv, genom att revisorer i mindre städer blir mer 

försiktiga i sitt värderingssätt på grund av den stora bekantskapen mellan parter. Detta skiljer sig 

från revisorer i större städer genom att revisorer i mindre städer måste leva med sina misstag längre. 

R10 menar då istället att det på grund av detta kan ske mer optimistiska värderingar i de större 

städerna än i mindre städer. 

 

4.4 Institutionaliseringens påverkan  

4.4.1 Lagar, regleringar & rekommendationer 

Samtliga respondenter anser att lagar, regleringar och rekommendationer påverkar värderingen av 

immateriella tillgångar i en hög utsträckning. R3 och R9 menar att det är från lagar, regleringar och 

rekommendationer som revisorer hämtar sin kunskap, på grund av komplexiteten i posten, men 

påpekar att det inte går att frångå revisorns erfarenhet. R3 utvecklar sin ståndpunkt och menar att 

erfarenheten i sig bygger på kännedomen av lagar, regleringar och rekommendationer. Synen på 

rekommendationer är även att de ska följas och har således en stor påverkan. R7 belyser dock 

faktumet att rekommendationer alltid är rekommendationer och att revisorer har rätt att frångå dem. 

  

R1 lyfter betydelsen av att inte bara ha kunskap om lagar och regelförändringar inom redovisning 

samt att följa dem, utan att det även är viktigt att följa förändringar inom andra branscher och 

områden, såsom miljö, skatter eller politiska förändringar. R5 menar även att Revisorsinspektionens 

praxis styr värderingen i en hög utsträckning och förklarar att om det kommer ett nytt avgörande 

måste revisorer anpassa sig utefter detta. 

  

Trots att värderingen av immateriella tillgångar i grunden värderas utifrån lagar, regleringar och 

rekommendationer menar R2 att det alltid kommer att finnas en tolkningsfråga inkluderad. Att 
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bedöma vad som kan aktiveras görs utifrån lagar, men att bedöma det fortsatta värdet förblir en 

tolkningsfråga förklarar R2.”Tolkningsfrågan kommer in när man ska se på det fortsatta värdet. 

Från början vad kan jag egentligen aktivera, ja det här går att aktivera, men ger det någon 

framtida vinst? Där kommer tolkningarna in för där finns inget att ta på.” (R2). R5 och R10 

konstaterar att det bör vara lagar och regleringar som styr handlandet, trots detta har respondenterna 

upplevt att olika revisorer och byråer tolkat lagar och regler på olika sätt i praktiken. 

  

R1, R3 och R8 påpekar även att de informella kraven kan ha ett inflytande. R8 menar att kunderna 

ofta vill att revisorerna ska följa deras syften och att det då är upp till revisorernas integritet att stå 

emot sådana informella krav från kunderna. R1 belyser samtidigt samhällets generella förväntningar 

på företag som ständigt förändras. R1 konkretiserar sin ståndpunkt på följande sätt: 

  

“Förr var det väldigt viktigt att man ville betala så lite skatt som möjligt, förut kanske man valde att 

kostnadsföra immateriella tillgångar för att då få ned resultatet och således betala mindre skatt. Medan de 

senaste åren är det mer socialt ansvar, att företagen förväntas betala skatt, medan lagar och regler säger att 

du kan disponera skatten över tid. Men det har stått i tidningarna om exempelvis företaget X som inte betalar 

en krona i skatt, det blir ramaskri, de följer lagar och regler men de informella kraven innebär att du 

förväntas som företag att bidra, X ska betala skatt punkt. Sådana informella krav finns där.” (R1). 

  

R10 förklarar att informella krav istället kan ta form i de tumregler revisorer använder sig av vid 

värderingen. Beroende på samhällets förväntningar av hur dessa tumregler ska styra tolkar revisorer 

de utsagda rekommendationerna på olika sätt, där R10 menar att det skiljer sig länder emellan. 

 

4.4.2 Branschgemensamma utbildningar  

Branschgemensamma utbildningar menar samtliga respondenter har en stor påverkan vid 

värderingen av immateriella tillgångar. Utbildningarna gör att det finns ett gemensamt synsätt bland 

revisorer, vilket skapar en mer rättvisande bild i framtagna ekonomiska rapporter (R2, R3, R5, R6, 

R7, R9 & R10). R5 och R9 menar att de branschgemensamma utbildningarna skapar en trygghet i 

arbetet genom att revisorer känner att de har stöd och kan sätta ned foten om de har en annan 

uppfattning än kunden. 

  

Majoriteten av respondenterna menar att det kan finnas skillnader mellan äldre och yngre revisorer 

när de gör värderingar, som beror på utbildningen (R1, R2, R3, R5, R6, R7, R8 & R9). R2 och R5 

menar att det beror på att de äldre och yngre revisorerna inte skolats med samma 
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revisionsstandarder. Detta har medfört att de äldre revisorerna i en högre grad är benägna att 

godkänna immateriella tillgångar påstår R2 och R5. Detta menar R5 beror på: 

  

”Det var mycket friare på den tiden för varje revisor att göra sin egen bedömning. Det var nog helt annat på 

den tiden och det tankesättet kan man känna hänger kvar ibland också bland de äldre revisorerna, att man 

känner att de tar större risker och kanske släpper igenom mycket mer än vad man själv gör som yngre 

revisor.” (R5) 

  

R9 och R10 påstår däremot att det är de äldre revisorerna som är mer stabila i sin bedömning i 

jämförelse med yngre revisorer och att de har högre kunskaper som är utvecklade från den 

grundläggande redovisningen till revisionen. R7 menar att skillnaden mellan de äldre och yngre 

revisorerna vid värderingen även kan bero på att rekommendationer dels tillkommer, dels 

försvinner samt att vissa revisorer väljer att hålla fast vid de som försvunnit eller inte applicerar de 

tillkomna. Något som gör att skillnaderna kan minskas menar R4, R6 och R8 är att alla revisorer 

måste utbilda sig kontinuerligt. R10 menar att denna kontinuerliga kunskapsutveckling bidrar till en 

ökad professionalisering. 

 

4.4.3 Rädsla / osäkerhet  

Respondenterna tycks ha delade åsikter om rädslor och osäkerheter kan påverka värderingen av 

immateriella tillgångar. Det finns en osäkerhet som beror på att revisorer inte vill sticka ut på grund 

av eventuell skadeståndsskyldighet, men även av anledningen att revisorer regelbundet blir 

kvalitetskontrollerade menar R2 och R6. Detta gör att revisorn blir mer försiktig i sin värdering och 

i övrig revision av företaget hävdar R2 och R6. R2 förklarar att “Vi är nog ganska försiktiga av oss. 

Det är på grund av att vi skriver på en revisionsberättelse som vi kan bli personligen 

skadeståndsskyldiga till, självklart vill inte jag godkänna någonting som jag inte har väl 

underbyggt”. 

  

Det kan vara svårt för revisorer att välja att göra annorlunda värderingar om denne till exempel tagit 

över en kund från en tidigare kollega som inte gjort den mest rättvisande bedömningen kring 

företaget menar R5. På grund av osäkerhet och en rädsla att skapa en dålig relation med företaget 

kan revisorn välja att fortsätta göra samma värdering som den tidigare revisorn har gjort tror R5. R4 

menar att en revisor kan påverkas av rädsla och osäkerheter för att det är enklare att följa hur andra 

revisorer gör. För att bryta detta ska revisorn ha en stark integritet för att eliminera invanda mönster 

samt att göra det som är bäst för kunden; 
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“Det är så lätt att bara följa med. Det krävs en stark integritet och hög moral hos revisorn att kunna bryta 

mot vissa insikter han har och det kanske är lättare att följa frågeformuläret och anpassa sig, och kanske 

kollegor som säger att du kan ju inte bråka om det, det är ju inget allvarligt fel och det kan det mycket väl 

vara. Det här är ständiga problem mot revisorn.” (R4). 

  

För att göra en annan bedömning gentemot hur andra revisorer gjort, inom ramen för lagar och 

rekommendationer, menar R6 att revisorn måste kunna ge en legitim förklaring till varför ett sådant 

ställningstagande har gjorts. Då vissa revisorer inte har kraften att förklara sig själva, menar R8 att 

revisorn låter sig påverkas av den upplevda pressen; “Då kan jag tänka mig att man inte orkar 

argumentera för den andra saken. De kan finnas vissa duktigare som inte tycker så och då törs man 

inte säga ifrån.” (R8). R10 stärker detta resonemang genom att förklara att individer har svårt för 

att sticka ut gentemot stora grupper och därmed inte heller utmana gruppen de blivit accepterade av 

i deras yrkeskrets: “Det finns en del vetenskaplig forskning som visar att människor har hellre fel i 

gemenskap än att ha rätt och vara ensam.”. R9 ser dock inte en sådan rädsla inom 

revisionsbranschen. R9 menar att de flesta revisorer är självständiga och stabila i sina bedömningar 

och värderingsval, där det då inte finns en rädsla gentemot branschen. 

  

Samtidigt ser andra respondenter det som positivt att revisorer jämför sina bedömningar med andra, 

mer kunniga, revisorer för att få fram den mest trovärdiga värderingen. R3 ser det som ett sätt att 

dela och bredda sina kunskaper, det vill säga att denna osäkerhet inte behöver vara negativ (R3, R4 

& R7). I grund och botten menar några av respondenterna att allt är individuellt, att varje revisor 

formas av de värderingar som finns omkring dem. Revisorer måste ta individuella 

ställningstaganden och i dessa beslut finns det en risk att det existerar en viss osäkerhet som kan ha 

en inverkan på värderingen (R1, R3 & R7). Även R9 ser på diskussion med andra revisorskollegor 

och externa experter som något positivt, men precis som R1, R3 och R7 anser R9 att revisorn i 

slutändan måste ta ställning själv på grund av det personliga ansvaret varje revisor har; 

  

“Framför allt när det gäller revisionsberättelsen, du kan fråga hur många som helst men i slutändan är det 

revisorn själv som måste ta ställning i frågan, och då kommer han eller hon själv stå för det. Blir det en 

granskning sen kan du aldrig säga att du fick rådet att göra den bedömningen, den står du för. Därför tror 

jag att de flesta är väldigt självständiga i sina bedömningar.” (R9). 
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4.4.4 Institutionaliserat arbete  

Flertalet respondenter påstår att ett institutionaliserat arbetssätt gör det svårt att avvika från liknande 

arbetsmetoder (R6, R7, R8 & R9). På grund av de lagar och den normgivning som sätter ramen för 

revisorernas arbete ser de ett institutionaliserat arbetssätt som gränsskapande (R4, R5, R7 & R9). 

Den individuella bedömningen minskas med professionalisering, vilket enligt R7 krävs inom 

revisionsbranschen för att öka objektiviteten i revisorers bedömning. R7 menar att ”Den 

professionella bedömningen tycker jag är viktig så jag tror inte att det skulle vara ett positivt 

arbetssätt, eftersom när det finns en professionell skepsism och en professionell bedömning inom 

värderingen blir vi mer analyserande.”. Samtidigt hävdar R4 och R9 att detta leder till att tanken 

styrs för hårt på ett negativt sätt och minskar friheten för att värdera på ett rättvist sätt. “Genom ett 

institutionaliserat arbetssätt hjälper man revisorn att så här ska man tänka, men kanske att den fria 

egna viljan eller förmågan att tänka styrs lite för hårt av de fasta programmen som man utgår i 

från” (R4). 

  

Ungefär hälften av respondenterna förklarar hur ett institutionaliserat arbetssätt leder till att 

revisorer i större utsträckning vänder sig till andra revisorer, sakkunniga, experter samt 

normgivande institutioner för råd (R1, R2, R5, R7, R8 & R9). Flertalet respondenter instämmer att 

detta förbättrar kvalitén i de bedömningar och värderingar som görs, eftersom 

bedömningsproblematiken belyses från olika perspektiv och således kommer involverade parter 

gemensamt fram till en optimal lösning (R2, R4, R5, R6, R7, R8 & R10). “Till exempel är det nu 

den tredje byrån jag är på och här tar vi hjälp av våra värderingsspecialister i mycket större 

utsträckning än på de tidigare byråerna jag jobbade på. Det tycker jag leder till att vår granskning 

av det blir mycket bättre. “(R5). 

 

R4, R6 och R10 menar även att professionaliseringen leder till att revisionsbranschen och dess 

riktlinjer ständigt anpassas efter utvecklingen och aktuella händelser i den bransch och samhälle de 

verkar i, ”Det sättet leder till att olika värderingsmetodiker och rekommendationer tas fram och kan 

förändras, det skulle kunna förändras med tiden, men det gör då att spelreglerna ändras för 

samtliga aktörer.” (R6). R10 ser också positivt på detta och menar att med ett institutionaliserat 

arbetssätt ökar professionaliseringen och därmed skapar en kunskapsutveckling som förbättrar 

revisorernas arbete. 
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5. Analys  

I detta kapitel framställs en analys där en jämförelse sker mellan studiens teoretiska referensram 

(kapitel 3) och studiens empiri (kapitel 4). Utformningen av kapitlet ser ut på samma sätt som 

empirin, där värderingen av immateriella tillgångar först analyseras för att vidare presentera 

analysen av de kontextuella faktorernas påverkan.  

5.1 Värderingen av immateriella tillgångar 

Enligt den teoretiska referensramen (Sharma, 2012; Cosmulese et al., 2017) framgår det att det 

förekommer en problematik kring värderingen av immateriella tillgångar. Denna problematik 

upplever samtliga respondenter existerar främst på grund av dess abstrakta natur. Gheorghe (2015) 

och Reilly och Schweihs (1998) identifierar samma problematik på grund av att det inte går att 

urskilja immateriella tillgångar i fysiska termer. Lite mer än hälften av respondenterna menar dock 

att de största svårigheterna infinner sig vid värderingen av egenupparbetade immateriella tillgångar. 

  

För att revisorer ska kunna göra en relevant värdering av immateriella tillgångar krävs det att det 

finns tillräckligt omfattande underlag, vilket empirin påvisade är av stor vikt och som medför att 

kravet ligger hos kunden. Empirin har även uppmärksammat att det råder en viss okunskap hos 

företagsledningarna kring de ekonomiska rapporterna och dess värdering, trots det krav som står i 

18.4 K3 (FAR) som kräver rimliga prognoser av företagen. Detta överensstämmer med Chiangs 

(2010) samt Reilly och Schweihs (1998) uppfattning om att det finns en brist på redovisnings- och 

revisionskunskap bland många företagsledningar. Sharma (2012) finner immateriella tillgångar som 

komplexa vilket även har påvisats i empirin. Möjligtvis kan det vara på grund av denna komplexitet 

som okunskapen fortfarande existerar bland företagsledningar. 

  

I empirin har det konstaterats att det råder en viss typ av samstämmighet gällande vilken metod som 

används vid värderingen. Diskonterade kassaflödesanalyser eller fokus på nettoomsättning och 

rörelseresultat var en ofta förekommande metod hos flera respondenter, vilket indikerar på att de 

delvis förlitade sig på inkomstmetoden. Ett antal respondenter förlitade sig även på externa faktorer 

vid värderingen, såsom konkurrens, marknadsvärden och andra indikationer från samhället vilket 

tyder på att de i en viss utsträckning förlitade sig på marknadsmetoden. Cañibano et al., (2000) 

resonemang om att revisorer har skilda åsikter gällande värderingsmetod visar sig instämma med 

den empiri studien har genererat. Utifrån empirin gick det inte att koppla kostnadsmetoden till några 
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av respondenternas värderingsmetoder, vilket innebär att den metoden inte används av revisorerna i 

deras värdering enligt det empiriska materialet. Att kostnadsmetoden inte påvisats genom det 

empiriska resultatet kan vara på grund av ignorerandet av de framtida ekonomiska fördelar som 

enligt empirin framgick som viktigt, vilket även Pastor et al. (2017) framhäver som en av metodens 

svagheter.   

 

5.2 Samhällsnormers påverkan  

5.2.1 Socialt avtal 

En övervägande del av det empiriska resultatet påvisade att det finns ett socialt avtal mellan 

revisionsbyråer och samhället. Empirin visar att det sociala avtalet gestaltar sig genom att 

revisorerna ska vara en oberoende part och kvalitetssäkra årsredovisningar. Det sociala avtalet ska 

på så sätt uppvisa en trovärdighet från revisionsbyråerna till samhället, vilket stämmer överens med 

Reynolds (2000) förklaring kring revisorns roll i det sociala avtalet. Att ett socialt avtal existerar 

överensstämmer med O’Donovans (2002) och Brown och Deegan (1998) uppfattning om att ett 

sådant avtal bör finnas såvida en organisation ska uppfattas som legitim och följa samhällsnormer. 

Utifrån ett värderingsperspektiv är det möjligt att det är det sociala avtalet som påverkar. Empirin 

visade att revisorerna har en viktig roll mellan företag och externa parter. För att revisorerna ska 

bibehålla legitimiteten som den oberoende parten i ett sådant förhållande krävs det att det sociala 

avtalet uppfylls. För att uppfylla de sociala avtalen går det att anta att revisorer möjligtvis i en högre 

grad följer revisionsnormer för att bibehålla sin opartiska ställning till samhället. 

  

Det empiriska resultatet visade även indikationer på att det inte fanns något socialt avtal mellan 

revisorer och samhället såsom O’Donovan (2002) och Brown och Deegan (1998) menar. Vad som 

kan ha en inverkan på ett sådant ställningstagande tror vi beror på behovet inom revisionsbranschen 

att uppfattas som objektiv och oberoende. Påståendet grundar sig på att de motsägande 

respondenterna hävdar att det råder en hög grad av självständighet vid professionella frågor. 

 

5.2.2 Legitimitetens betydelse  

Enligt Dowling och Pfeffer (1975) och O´Donovans (2002) medför de sociala normerna ett krav på 

att företag ska uppfattas som legitim. Resultatet från empirin visar att sociala normer påverkar 

värderingen av immateriella tillgångar på grund av att de vill uppfattas som legitim. 

Respondenterna menar att samhällets förväntningar på revisorns värdering ska vara korrekt. Är 

värderingen inte korrekt uppfattas revisorn längre inte som legitim, vilket ökar pressen på revisorn. 
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Denna upplevda press överensstämmer med Dowling och Pfeffer (1975) och O´Donovans (2002) 

syn på legitimitet där de sociala värderingarna både kan uppfattas som motivation men också som 

en form av upplevd press.  

 

Å andra sidan visade empirin istället att det inte finns en eftersträvan av att uppfattas som legitim, 

vilket motsäger legitimitetsteorins betydelse. En sådan eftersträvan anser respondenterna inte finns 

eftersom revisorer ska vara oberoende och utgå från regelverk. Att det empiriska materialet skiljer 

sig kring legitimitetens betydelse anser vi kan bero på att revisorer ofta uppfattar situationer som 

svart eller vitt. Vi har uppfattat det som att respondenterna framför olika åsikter men att de i 

grunden menar detsamma, det vill säga att revisorn enligt samhällets normer ska vara oberoende 

och kvalitetssäkra. Skillnaden ligger i hur de beskriver oberoendets ursprung. 

 

Det empiriska resultatet uppvisade att agerandet vid värderingen av immateriella tillgångar både har 

och inte har en betydelse utifrån graden av legitimitet. O’Donovan (2002) menar att beroende på om 

syftet är att reparera, bibehålla eller erhålla legitimitet gentemot samhället och externa intressenter 

agerar företag på olika sätt. Utifrån det empiriska materialet framkom det att vid negativa händelser 

som påverkat respondenternas kunder sker det i de allra flesta fall en förändring i noggrannheten 

och försiktigheten i revisorernas värdering. Anledningen till detta är delvis för att revisorerna själva 

blir granskade och vill därför vara grundliga i sina värderingar för att bibehålla sin egen legitimitet. 

Brown och Deegan (1998) menar att revisorns arbete legitimerar företagens existens, något som 

även det empiriska materialet indikerar på. Resultatet visade att det kan finnas en ovilja hos 

revisorer att be sina kunder skriva ned immateriella tillgångar eftersom det finns en risk att kunden 

uppvisar ett dåligt resultat. Ett hinder för en sådan omvärdering kan även vara att revisorerna vill 

bibehålla en god relation med sina kunder och därmed möjligtvis låter sig påverkas i värderingen. 

 

5.3 Kulturens påverkan  

5.3.1 Företagskulturer  

Det empiriska materialet indikerade att olika företagskulturer på revisionsbyråerna kan ha en 

påverkan kring hur enskilda revisorer värderar immateriella tillgångar. Värderingen påverkas 

genom företagsledningens tänkesätt och styrning (DiMaggio & Powell, 1983), där en offensiv byrå 

kan vara mer benägen att skriva upp värdet på en immateriell tillgång än en byrå som är mer 

restriktiv. Ett sådant samband överensstämmer med Neo-Durkhiems teori kring den hierarkiska 

solidariteten, där den inre gränsen i företagskulturer bestämmer individernas sätt att arbeta på 



 

46 
 

(Linsley et al., 2016; Douglas, 1999). Denna koppling ser vi som relevant då varje företag har sitt 

sätt att arbeta på (Douglas, 1999), vilket även bör spegla hur värderingen av immateriella tillgångar 

genomförs. Vi anser att detta bör påverka eftersom värderingen av immateriella tillgångar alltid 

inkluderar en tolkningsfråga. Empirin visade även indikationer på att de olika företagskulturerna i 

en högre utsträckning påverkar de större byråerna eftersom de har en mer omfattande företagspolicy 

och revisionsvägledningar.   

  

Det empiriska materialet visade dock indikationer på att företagskulturer inte påverkar revisorers 

värdering av immateriella tillgångar. Även detta stämmer överens med Neo-Durkheims teori, men 

istället kring den individualistiska solidariteten. Detta samband kommer i uttryck då ett antal av 

respondenterna ansåg att revisorer är självständiga i sin bedömning och står för sina värderingar 

själva, oavsett vilken företagskultur som finns på den revisorns byrå. Med anledning av detta kan 

det vara så att vissa revisorer inte anser sig påverkas av företagskulturer, för att kulturen inom den 

revisorns byrå är svagare än på andras (Douglas, 1999; Linsley et al., 2016). De delade åsikterna 

kring påverkans utsträckning kan vara beroende av om det är en stor eller liten byrå. Detta kan 

härledas till att vi anser att man kan anta att det vid mindre byråer med en svagare företagskultur 

speglas av den individualistiska solidariteten, medan att det på de större byråerna som har mer 

omfattande riktlinjer råder en hierarkisk solidaritet. 

 

5.3.2 Nationella kulturer 

Det som framkom från empirin är att revisorerna gemensamt uttryckte en åsikt kring existensen av 

skillnader i värdering av immateriella tillgångar mellan olika länder, på grund av kulturerna inom 

varje land. Respondenterna menade att det teoretiskt sett inte bör finnas skillnader i värdering på 

grund av de internationella redovisningsstandarderna som existerar. Men på grund av olikheter i 

bland annat erfarenhet, utbildning och kultur menar Hofstede (1983) att skillnader i individers 

tankesätt och handlande uppstår. Därmed finns det belägg för att värderingen kan skiljas mellan 

länder på grund av dess kunskapsnivå. 

  

Empirin visade att Sverige i förhållande till andra länder är mer försiktig vid värderingen av 

immateriella tillgångar än andra, bland annat länder som Tyskland. Hofstedes (1983) maskulina och 

feminina dimension belyser att det finns en skillnad i samhällskulturer, där maskulina länder 

tenderar att lägga fokus på att visa styrka och makt, samtidigt som feminina länder är mer försiktiga 

i sitt handlande och värdesätter relationer. Hofstedes (1983) undersökning visade att Sverige hör till 

de feminina länderna medan Tyskland hör till de maskulina länderna. Detta bekräftar 
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respondenternas åsikter kring kulturernas påverkan vid värderingen och samtidigt vårt resonemang. 

Det kan även kopplas till den imiterande isomorfismen från den institutionella teorin, då enligt 

Hofstedes (1983) tredje dimension är vissa samhällen mer osäkerhetsundvikande. I empirin 

framkom det att Sverige ansågs som mer transparant i sin redovisning och revision, medan andra 

länder arbetade annorlunda i jämförelse. På grund av att Sverige ses som osäkerhetsundvikande 

utav respondenterna finns det en möjlighet att en koppling finns mellan den imiterande 

isomorfismen där osäkerheter uppstår, och Hofstedes (1983) tredje dimension, vilket påverkar 

revisorers värdering av immateriella tillgångar.  

 

5.4 Institutionaliseringens påverkan  

5.4.1 Lagar, regleringar & rekommendationer  

Det empiriska materialet visar att lagar, regleringar och rekommendationer påverkar värderingen av 

immateriella tillgångar i en hög utsträckning, vilket beror på att det är från dessa formella krav som 

kunskapen hämtas från och där revisorer stödjer sitt handlande. Detta överensstämmer med den 

tvingande isomorfismen som Goddard et al. (2016) menar gör att revisorer agerar på ett liknande 

sätt på grund av de formella kraven. Ur en analytisk synpunkt är den tvingande isomorfismen 

associerad med den externa miljön som omger organisationen. Eftersom de formella krav som 

revisorer måste följa är etablerade av externa parter såsom stat och branschorganisationer visar 

denna isomorfism samt det empiriska resultatet att revisorer styrs av de formella externa kraven. 

  

Beroende på samhällets utveckling ändras de lagar och regleringar som sätter ramarna för 

revisorernas funktion i samhället (DiMaggio & Powell, 1983). När dessa ändras förändras även 

förutsättningarna för sättet revisorer värderar på, vilket även empirin har visat. Revisorers värdering 

av immateriella tillgångar påverkas av förändringar i lagar från andra branscher, men även till stor 

del av Revisorsinspektionens utveckling av praxis. Det har framkommit att revisorer inom ramen 

för de lagar och allmänna råd värderar immateriella tillgångar på olika sätt, vilket styrker 

DiMaggios och Powells (1983) teori om att varje individ kommer att tolka nya lagar och regleringar 

varierat. 

  

Det empiriska resultatet visar att rekommendationer är rekommendationer och kan alltid frångås, 

vilket å andra sidan går emot DiMaggios och Powells (1983) teori kring hur den tvingande 

isomorfismen bör utspela sig i praktiken. Enligt teorin ska den tvingande isomorfismen medföra att 

individer följer lagar, regleringar men även rekommendationer. Det empiriska materialet visar 
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således indikationer på att de formella kraven inte alltid följs när det kommer till 

rekommendationerna eftersom tolkningsfrågan alltid kommer väga in. Därmed styrs revisorerna till 

viss del inte av det sätt som DiMaggio och Powell (1983) menar att de ska. Inom den tvingande 

isomorfismen menar Chiang (2010) att revisorer även styrs av informella krav. Detta teoretiska 

uttalande bekräftas genom det empiriska materialet som visar att revisorer anpassar sitt handlande 

och värdering av immateriella tillgångar beroende på vad samhället ställer för förväntningar på dem 

och deras kunder. 

 

5.4.2 Branschgemensamma utbildningar  

Då majoriteten av alla revisorer kommer ut i revisionsbranschen med samma utbildning menar 

DiMaggio och Powell (1983) att revisorer agerar på ett likartat sätt. I empirin framkom det att en 

sådan typ av professionalisering finns samt att den ses som en trygghet av revisorerna, då de har ett 

gemensamt synsätt och förhållningssätt att grunda sina bedömningar på. Den upplevda tryggheten 

som förmedlades i empirin kan förklaras genom DiMaggio och Powell (1983) som menar att 

individers samlade erfarenheter och utvecklingen av arbetet skapar en viss profession, vilket visar 

på utbildningens påverkan vid värdering av immateriella tillgångar. 

  

Det empiriska resultatet visade å andra sidan att det upplevs skillnader på hur revisorer värderar 

immateriella tillgångar beroende på revisorns ålder. Skillnaden kommer i uttryck genom att 

revisorer upplever att beroende på om en revisor hör till den äldre generationen eller yngre kommer 

värderingen se ut på olika sätt. Detta går emot den normativa isomorfismens grundtanke att varje 

individ inom en organisation kommer att agera på ett liknande sätt på grund av 

professionaliseringen (DiMaggio & Powell, 1983). Empirin har dels visat att äldre revisorer är 

friare i sin värdering av immateriella tillgångar, samtidigt som det även framkommit påståenden om 

att äldre revisorer är stabilare i sin värdering på grund av högre kunskaper. Detta tror vi kan bero på 

den tidigare diskussionen om att revisorer kommer att anta och tolka nya lagar på olika sätt. De 

äldre revisorerna kan då möjligtvis fastna i redan utbytt normgivning och att de yngre är bättre på 

att ta till sig ny normgivning, som även en av respondenterna har uttryckt det. Det ska dock 

tydliggöras att det inte går att säga om äldre eller yngre revisorer påverkas mer eller mindre av de 

branschgemensamma utbildningarna. 
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5.4.3 Rädsla / osäkerhet  

Det empiriska materialet visade att det fanns indikationer på att osäkerheter kan påverka 

värderingen av immateriella tillgångar. Osäkerheten kunde visa sig genom att det fanns en rädsla att 

göra en annorlunda värdering jämfört med en tidigare revisor då det kan leda till en sämre relation 

med kunden, eller för att det krävs mycket för att gå emot vad en mer erfaren kollega har 

rekommenderat. Även Goddard et al. (2016) visade i sin studie att individer inom företag antog en 

viss värdering på grund av osäkerhet gentemot resterande individer i organisationen, trots att en 

annan värdering hade varit att föredra i den situationen. I och med att den imiterande isomorfismen 

talar om detta som en möjlig reaktion på osäkerhet kring värdering är det intressant att vikten av att 

bibehålla integriteten i sådana situationer ändå ses vara av betydelse för att stå emot osäkerheten, 

vilket framkom i empirin. 

  

I empirin belystes att revisorer blir mer försiktiga i sin värdering på grund av att varje revisor har 

fullt personligt ansvar för varje individuell värdering. Detta gör att revisorerna blir 

skadeståndsskyldiga själva, men att det också kan försämra hela byråns anseende om de gör något 

fel. Det innebär alltså att revisorerna tar det säkra före det osäkra i värderingen, trots att det som 

tidigare sagt möjligtvis inte ger den mest rättvisande bilden av kunden. Ett sätt att motarbeta denna 

osäkerhet är att revisorer väljer att ta hjälp från kollegor och sakkunniga för att öka trovärdigheten. 

Att ta hjälp av kollegor och experter menar DiMaggio och Powell (1983) och Chiang (2010) är ett 

gynnsamt sätt lösa problemen kring osäkerhet. Respondenterna påvisade dock att i slutändan får en 

revisor inte tillämpa andras åsikter i för hög utsträckning då varje revisor måste vara självständig i 

sin bedömning. Detta visar att det finns skillnader mellan hur en revisor ska vara och hur revisorer 

påverkas av osäkerheter i praktiken. Då empirin påvisade att Sverige uppfattas som ett mer 

osäkerhetsundvikande samhälle, vilket färgar av sig på varje enskild individ, kan det samtidigt 

kopplas till Hofstede’s (1983) tredje dimension. Detta kan vara en anledning till att revisorerna 

anser att de påverkas av osäkerhet eller åtminstone jämför sina värderingar med kollegor, vilket 

bekräftar den imiterande isomorfismens möjlighet till påverkan. 

 

5.4.4 Institutionaliserat arbete 

Det finns belägg för att påstå att revisionsbranschen präglas av ett institutionaliserat arbetssätt 

utifrån det empiriska materialet. Respondenterna förklarar att de i många situationer vänder sig till 

andra revisorskollegor eller andra externa experter, från till exempel branschorganisationer, för att 

få hjälp vid frågor om värdering av immateriella tillgångar. DiMaggio och Powell (1983) menar att 

inom en professionaliserad bransch arbetar ingen oberoende från andra individer eller från andra 
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organisationer, ett sådant samarbete går att se hos revisorerna utifrån empirin. Respondenterna 

menar att detta samarbete förbättrar kvalitén i bedömningarna vilket kan förklara Chiangs (2010) 

resonemang kring att individer inom samma profession utbyter kunskap och tekniker för att 

förbättra arbetet. Vidare menar DiMaggio och Powell (1983) att ett sådant arbetssätt hjälper 

utvecklingen i branschen, vilket även empirin har påpekat. Det vill säga att professionaliseringen 

hjälper till att utveckla arbetsmetodiker efter samhällets förändring och behov. 

 

Ett professionaliserat arbetssätt kan dock även begränsa revisorns roll genom att inte kunna värdera 

immateriella tillgångar på ett rättvisande sätt, vilket framkom i det empiriska materialet. 

Begränsningen sker genom att lagar och normgivning leder till ett institutionaliserat arbetssätt som 

kan leda till ett gränsskapande på grund av att den individuella bedömningen minskas. Den 

upplevda begränsningen kan förklaras då DiMaggio och Powell (1983) menar att socialisering 

mellan individer inom ett yrke leder till förväntningar på ett visst beteendemönster. I och med att 

revisorerna påverkas av ett institutionaliserat arbetssätt minskas utrymmet för den individuella 

bedömningen (Linsley et al., 2016), något som respondenterna samtidigt såg som behövligt för att 

öka objektiviteten inom yrket. 

 

5.5 Övergripande analys 
 
Eftersom det framkom i empirin att det upplevs en problematik kring värderingen av immateriella 

tillgångar, vilket även har belysts i tidigare forskning, kan det finnas en koppling till att denna 

komplexitet i värderingen skapar utrymme för att revisorer ska kunna påverkas av kontextuella 

faktorer. Det har även påvisats att det finns skillnader i graden av komplexitet beroende på vilken 

typ av immateriell tillgång som värderas, där egenupparbetade anses som svårare att värdera än 

förvärvade då det inte finns klara riktlinjer att följa samt att revisorns bedömning alltid kommer att 

väga in. Därmed går det att påstå att vid värderingen där bedömningsgraden av revisorn är högre, 

kommer de kontextuella faktorerna ha en större möjlighet att påverka värderingen än när 

bedömningsgraden är lägre, såsom vid värderingen av förvärvade immateriella tillgångar.  

 

Det återkommer även att en del revisorer anser att de inte påverkas av kontextuella faktorer 

överhuvudtaget, i lägre eller högre grad beroende på vilken faktor som diskuteras. Med detta går det 

även att säga att vissa kontextuella faktorer påverkar revisorer mer än andra faktorer. De 

kontextuella faktorer som upplevts påverka revisorns bedömning och värdering av immateriella 

tillgångar till störst del är samhällsnormers inflytande, kulturella faktorer (främst de nationella), 

samt institutionaliseringens formella krav, utbildningar och arbete. Kring osäkerheter och rädslor 
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fanns det delade tankar om huruvida dessa påverkansfaktorer existerar, främst för att revisorerna 

hade delade uppfattningar om synen samt uppfattningen kring påverkan av rädslor och osäkerheter. 

Vi menar dock att revisorers syn på sitt eget oberoende kan påverka deras tankar kring huruvida de 

påverkas av kontextuella faktorer eller inte, vilket kan ses som en påverkan i sig. Det vill säga att vi 

upplever att revisorns syn på dess egna oberoende kan påverka deras uppfattning kring hur de själva 

påverkas av de kontextuella faktorerna vid värderingen av immateriella tillgångar. Detta kan även 

kopplas till resonemanget kring att det medför svårigheter att intervjua revisorer på grund av deras 

objektiva roll.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

52 
 

6. Bidrag 

I det avslutande kapitlet presenteras studiens bidrag där vi lyfter fram hur vi har besvarat syftet. 
Utifrån analysen fastställs studiens teoretiska och praktiska bidrag och till sist framförs förslag till 
fortsatt forskning.   

Syftet med studien var att öka förståelsen för vilka kontextuella faktorer som kan påverka 

redovisningsproducenters värdering av immateriella tillgångar. Syftet har besvarats genom att 

studiens resultat visade att samtliga studerade kontextuella faktorer kan påverka revisorers 

värdering av immateriella tillgångar. Studien visade således att samhällsnormer, kulturen samt 

institutionaliseringen kan påverka värderingen av immateriella tillgångar. Den största påverkan var 

bland annat faktorer som grundas från normer, kulturer, lagar och regleringar. En påverkan som 

grundar sig på rädslor och osäkerheter påverkade inte i lika hög utsträckning. Till följd av att vi har 

besvarat studiens syfte har vi konstaterat bidrag som dels kan kopplas till teorin, teoretiskt bidrag, 

dels kan kopplas till praktiken, praktiskt bidrag. Dessa bidrag lyfts nedan. 

 

6.1 Teoretiskt bidrag 

Med utgångspunkt från vårt syfte och den studie vi har genomfört kan vi se tre teoretiska bidrag; 

  

Det första bidraget visar att samhällsnormer kan påverka redovisningsproducenters värdering av 

immateriella tillgångar. O’Donovan (2002), Dowling och Pfeffer (1975) och Brown och Deegan 

(1998) visar i den tidigare forskningen att samhällsnormer påverkar hur individer inom 

organisationer agerar. Det teoretiska bidraget som konstaterats genom studiens empiri och analys är 

att det sociala avtalet samt graden av legitimitet kan påverka revisorers värdering av immateriella 

tillgångar.   

  

Det andra bidraget visar att kulturen kan påverka redovisningsproducenters värdering av 

immateriella tillgångar. Den tidigare forskningen visar att beteenden och värderingar inom 

nationella kulturer (Hofstede, 1983) samt företagskulturer (Douglas, 1999) avspeglar individers 

beteenden och värderingar på ett generellt plan. Det teoretiska bidraget som konstaterats genom 

studiens empiri och analys är att både nationella kulturer samt företagskulturer kan påverka 

revisorers värdering av immateriella tillgångar. 
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Det tredje bidraget är att vi har applicerat den institutionella teorins isomorfismer på revisorers 

värdering av immateriella tillgångar. Tidigare forskning har endast visat hur organisationer överlag 

påverkas av isomorfismer (DiMaggio & Powell, 1983) eller hur revisorer påverkas generellt i sitt 

arbete av isomorfismer (Chiang, 2010). Genom studiens empiri och analys kunde vi se att 

isomorfismerna även kan påverka revisorers värdering av immateriella tillgångar på olika sätt, 

genom formella/informella krav, rädslor/osäkerheter samt professionalisering, där den tvingande 

isomorfismen hade störst påverkan på revisorns värdering av immateriella tillgångar. 

 

6.2 Praktiskt bidrag  

Utifrån den genomförda studien har vi identifierat tre praktiska bidrag; 

 

Det första praktiska bidraget är att revisorer trots sin objektiva och oberoende roll bör vara 

medveten om att de kan påverkas av yttre kontextuella faktorer, både på ett positivt och negativt 

sätt. Det finns därmed en balansgång mellan tanken om hur revisorer bör vara, som varje 

respondent tydligt påpekade, och hur de egentligen påverkas av olika kontextuella faktorer i 

praktiken. På grund av detta kan studien hjälpa till att öppna upp för diskussion för revisorer och 

revisionsbranschen om att verkligheten kring revisorers arbete inte alltid stämmer med idealet. 

 

Då studien visar att samhällsnormer, kulturer och institutionalisering kan påverka värderingen av 

immateriella tillgångar, är studiens andra praktiska bidrag att det ger revisorer en möjlighet att 

identifiera och motverka de negativa sidorna av faktorernas påverkan eftersom de nu har en vetskap 

om att kontextuella faktorer kan påverka.  

 

Det tredje och sista praktiska bidrag som identifierades är att revisorerna bör vara medveten om att 

graden av komplexitet som råder vid värderingen av immateriella tillgångar kommer att spegla hur 

stor påverkan de kontextuella faktorerna har. Detta på grund av omfattningen av revisorns egen 

bedömning ökar i takt med graden av komplexitet. Bidraget visar således att vid värdering av en 

komplex immateriell tillgång, exempelvis egenupparbetade, där revisorns bedömningsgrad är hög, 

kommer de kontextuella faktorerna ha en större möjlighet att påverka värderingen än när 

bedömningsgraden är låg, såsom värderingen av förvärvade immateriella tillgångar. 
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6.3 Fortsatt forskning  

 Ett förslag till fortsatt forskning är att intervjua fler respondenter från flera olika delar av 

Sverige för att kunna få ett bredare empiriskt material. Detta skulle vara intressant eftersom 

många av studiens respondenter både framförde liknande åsikter, men även skilda.  

 

 Vår forskning visar att de kontextuella faktorerna kan påverka revisorers värdering av 

immateriella tillgångar, men ett förslag till framtida forskning är att undersöka på vilket sätt 

dessa kontextuella faktorer kan påverka. 

 

 Ett tredje förslag till fortsatt forskning är att även studera de kontextuella teorier och faktorer 

som vi valt att avgränsa oss från i denna studie för att se om även de kan påverka revisorers 

värdering av immateriella tillgångar. 
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