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SAMMANFATTNING 

Att varulagervärdering är viktigt hos handelsföretag beror på att varulagerposten är en stor 
post i balansräkningen och även påverkar resultaträkningen via kostnad för sålda varor. Det är 
därför av stor vikt att värderingen blir så korrekt som möjligt. Det finns dock flera metoder 
som kan tillämpas för att göra en varulagervärdering och dessutom flera redovisningsprinciper 
att ta i beaktande. Varulager ska värderas enligt lägsta värdes princip, det vill säga till det 
lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. Anskaffningsvärdet kan beräknas på 
olika sätt. Utöver detta kan handelsföretag värdera varulagret utifrån en alternativvariant. 

Vi vill därför besvara problemformuleringen: Hur går handelsföretag praktiskt tillväga vid 
värdering av varulager? Syftet med studien är att försöka beskriva den problematik som finns 
kring varulagervärdering hos handelsföretag samt att se vilka värderingsmetoder som används 
och om dessa skiljer sig åt mellan handelsföretagen. 

Vi har utgått från ett hermeneutiskt synsätt då vi vill tolka och förstå hur handelsföretag 
praktiskt går tillväga och vi avser inte att erhålla ett resultat som går att generalisera. Vi har 
tillämpat den gyllene medelvägen då vi utgått från teorin för att sedan gå till empirin i form av 
en förstudie och sedan tillbaka till teorin. Den teoretiska referensramen innehåller 
redovisningsprinciper, referensramen, olika värderingsmetoder samt ett antal faktorer som 
påverkar värdering av varulager. 

Vi har valt en kvalitativ metod och genomfört ostandardiserade intervjuer med låg 
struktureringsgrad. Först gjordes en förstudie med en revisor som låg till grund för själva 
huvudstudien som bestod av fyra handelsföretag och en revisor. Intervjuerna syftade till att 
fånga upp hur lagervärderingen görs och eventuella problem förknippade med detta. Vi fann 
att det finns många olika sätt som lagervärderingen kan utföras på och att det inte behöver 
vara felaktigt för det.  
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1 INLEDNING 

Detta inledande kapitel syftar till att ge läsaren en introduktion till ämnet genom vår 
problembakgrund som belyser ämnets relevans och problematik. Problemformulering och 
syfte liksom avgränsningar presenteras också här samt slutligen en disposition för att ge 
läsaren en förståelse för kommande delar av vår uppsats. 

1.1 Ämnesval 

Valet av ämne var lätt för oss då vi visste att vi ville skriva inom ämnesområdet 
”redovisning”. Vi kände att vi ville skriva om något spännande och intressant, dessutom ville 
vi inte skriva om något som behandlats i många uppsatser tidigare, då det lätt kan kännas 
uttjatat. Istället valde vi ett område som kändes mer ”outforskat”. På kursen Redovisningsteori 
och praxis i ett internationellt perspektiv på C-nivå fick vi lära oss teori om värdering av 
varulager. Under kursen gästföreläste revisorer från Ernst & Young, vilka lyfte fram 
svårigheterna kring en korrekt värdering av lager i allmänhet. En av författarna arbetar på ett 
handelsföretag där just lagervärderingen ägnas mycket tid och ständigt är aktuellt. Utifrån 
detta växte vårt specifika ämnesval fram.  

Vi har valt att studera värderingsmetoder och problematiken kring varulagervärdering. 
Eftersom det idag finns ett flertal värderingsmetoder och då varulagret kan vara en stor post i 
balansräkningen påverkar detta resultatet i hög grad. Varulager är en post som ofta granskas 
vid revision då det här föreligger många möjliga felkällor. Utifrån detta anser vi att detta 
område är intressant att titta närmare på. Vi kommer att inrikta oss på handelsföretag, då vi 
vill undersöka företag med stora varulager. 

1.2 Problembakgrund 

Att värdera ett varulager är oftast komplicerat, även revisorer instämmer i detta och lägger 
ofta stor vikt på denna post vid en granskning. Komplikationerna ligger i postens speciella 
beskaffenhet som till exempel att det föreligger risk för fel vid värdering, rubricering och 
inventering. Det som även försvårar är postens storlek, att posten är svårbedömd samt är svår 
att kontrollera för såväl företaget som revisorerna.1 

I balansräkningen för handelsföretag är varulagret en stor post. Värderingen av varulagret 
spelar också stor roll i resultaträkningen via kostnad för sålda varor (KSV) då KSV beräknas 
som ”ingående varulager plus årets varuinköp minus utgående varulager”. 2  Eftersom 
varulagret påverkar resultatet i hög grad är det därför av stor vikt att denna post ger en 
rättvisande bild. Dock är värderingen av varulager inte helt enkel att göra. Idag finns flera 
olika värderingsmetoder, som alla på sitt sätt anses ge en rättvisande bild. 3 
Värderingsmetoderna bygger på olika antaganden och ger således olika värderingar av 
varulager. Varulagret har med andra ord stor betydelse i den finansiella rapporten. 

                                                   
1 Christer Westermark, Varulagervärdering och resultatmätning - enligt internationella respektive svenska 

redovisningsnormer. (Lund: Studentlitteratur, 1996), 7. 
2 Ibid. 
3 Ibid., 15. 
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Det finns flera regelverk för värdering av varulager. Företagets storlek och beskaffenhet, 
exempelvis noterat eller icke-noterat företag, avgör vilket regelverk som ska tillämpas. I vissa 
fall kan företaget själv välja vilket regelverk som ska tillämpas, detta är fallet för stora icke-
börsnoterade företag som kan välja att använda IFRS eller Redovisningsrådets 
rekommendationer.4 

Varulagret ska värderas enligt lägsta värdes princip (LVP) vilket innebär ”till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet”.5 Det vanligaste är att lagret redovisas till 
anskaffningsvärdet men om nettoförsäljningsvärdet är lägre ska detta användas istället. En 
följdfråga blir då, hur ska anskaffningsvärdet bestämmas? Enligt Redovisningsrådets 
rekommendationer: ”Anskaffningsvärdet innefattar alla kostnader för inköp, kostnader för 
tillverkning samt andra kostnader för att bringa varan till dess plats på balansdagen”. 6 
Definition enligt IAS 2 är likvärdig.7 Det värde som företaget förväntas få ut av en vara vid en 
försäljning är detsamma som nettoförsäljningsvärdet. Detta värde baseras på en bedömning 
som företaget gjort. Kostnader som uppkommer vid försäljningen är avdragna från detta 
värde. Även inkurans har tagits i beaktande i dessa beräkningar.8  

Enligt årsredovisningslagen (ÅRL) finns det dessutom en mängd principer att ta i beaktande 
vid redovisning. Redovisningsprinciper som tillämpas ska leda till information som är såväl 
relevant som tillförlitlig. Med tillförlitlig information avses att den ”ger en rättvisande bild av 
företagets finansiella ställning, finansiella resultat och kassaflöden; återspeglar den 
ekonomiska innebörden av transaktioner, andra händelser och förhållanden, och inte enbart 
deras juridiska form; är neutrala, det vill säga opartiska; är försiktiga, och är fullständiga i alla 
väsentliga hänseenden” 9 . Utöver det ska det även finnas en konsekvens när det gäller 
användningen av redovisningsprinciper.10 

Redan nu kan vi se att det finns många värderingar och ställningstaganden som måste göras 
och då är det förståeligt att varulager i handelsföretag kan vara svårvärderade. Detta är en 
aspekt som vi vill fånga upp med denna uppsats. 

Varför är det då viktigt för företaget att värdera varulagret? Ett vanligt motiv till värdering är 
enligt Westermark att få fram en vinst för företaget, vilket görs genom att subtrahera 
kostnaderna från intäkterna. 11  Vinsten leder oss in på skattemässiga aspekter och 
skattelagstiftningen, vilket även bör beaktas vid värdering. 

Ytterligare en viktig del vid värdering av varulager är den interna kontrollen, då det kan 
finnas många fallgropar. I en undersökning gjord år 2000 om intern kontroll säger företagen 

                                                   
4 Stefan Sundgren, Henrik Nilsson och Stellan Nilsson, Internationell redovisning –  teori och praxis (Pozkal: 

Studentlitteratur, 2007), 13. 
5 Föreningen Auktoriserade Revisorer, Samlingsvolymen del 1 (Stockholm: FAR Förlag, 2007), 977. 
6 Ibid. 
7 Föreningen Auktoriserade Revisorer, Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 4:e uppl. 

(Stockholm: FAR Förlag, 2007), 195. 
8  Föreningen Auktoriserade Revisorer, ”Reglerna runt lager och lagervärdering”, Nytt från revisorn 6/7 (2005): 

8-9. 
9 Årsredovisningslagen (1995:1554) 2 kap 2-4 § B1533 
10 Föreningen Auktoriserade Revisorer, Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS, 212. 
11 Westermark, Varulagervärdering och resultatmätning – enligt internationella respektive svenska 

redovisningsnormer, 15. 
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att kostnaderna från den interna kontrollen ska vara mindre än fördelarna de får av den.12 
Detta är en exemplifiering över dilemmat av balansgången mellan kostnaden och hur exakt 
redovisningen ska vara. 

Är det då omöjligt att få en korrekt lagervärdering? Detta är vad uppsatsen kommer att 
behandla då vi vill se hur handelsföretagen går tillväga för att få en så korrekt värdering som 
möjligt av sitt varulager och var eventuella problem finns vid värderingen. 

1.3 Problemformulering 

Vi har konstaterat att värdering av varulager är komplext och innefattar många valmöjligheter. 
Det finns många värderingsmetoder att välja mellan samt redovisningsprinciper att ta i 
beaktande vid värderingen, vilka leder till olika värderingar av varulagret. Vår frågeställning 
är således:  

Hur går handelsföretag praktiskt tillväga vid värdering av varulager? 

1.4 Syfte 

Vårt syfte med denna studie är att genom en kvalitativ metod beskriva den problematik som 
finns kring varulagervärdering hos handelsföretag. Ett delsyfte är att se vilka 
värderingsmetoder som används och om dessa skiljer sig åt mellan handelsföretagen. 

1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att göra en avgränsning i vår undersökning såtillvida att vi vill utreda företags 
tillvägagångssätt vid värdering av varulager. Vi har valt att enbart titta på handelsföretag, då 
dessa oftast har stora varulager och därför blir intressanta. Vi kommer också att koncentrera 
oss på själva värderingsprocessen, det vill säga hur företagen gör och vilka felkällor som kan 
uppstå under processens gång. Således kommer vi inte att beröra rubricering, då vi utgår från 
handelsföretagens totala varulager oavsett om posten kallas för ”handelsvaror”, något annat 
eller om fler än en post finns. Då det finns många olika typer av handelsföretag har vi valt att 
ta med två olika typer av detaljhandel: livsmedel samt bygghandel. Vi har även begränsat vår 
undersökning geografiskt till att endast omfatta fyra handelsföretag i Umeå.  

1.6 Centrala begrepp 

ABL  Aktiebolagslagen  
BFL Bokföringslagen  
BFN  Bokföringsnämnden 
BFNAR Bokföringsnämndens Allmänna Rekommendationer 
FAR  Föreningen Auktoriserade Revisorer  
IAS  International Accounting Standards 
IFRS International Financial Reporting Standards 

                                                   
12 David M. Willis and Susan S. Lightly, “Management Reports on Internal Controlls”, Journal of Accountancy 

10 (2000): 57-60. 
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IL  Inkomstskattelagen  
IASB International Accounting Standards Board 
RR Redovisningsrådets Rekommendationer 
ÅRL  Årsredovisningslagen  

1.7 Disposition 

För att ge läsaren en överblick över uppsatsens struktur, har vi valt att gör en schematisk bild 
över vad som presenteras i de olika kapitlen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den empiriska studien innehåller både en förstudie och en huvudstudie. Vi har valt att göra 
denna uppdelning för att säkerställa huvudstudiens kvalitet.  
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2 UTGÅNGSPUNKTER 

Med detta kapitel avser vi att förklara de metoder som ligger till grund för vår studie. Det är 
viktigt att förklara vilken syn författarna har på hur verkligheten ser ut och är beskaffad, då 
detta kommer att genomsyra hela uppsatsen.  

2.1 Förförståelse 

Förförståelse är den förståelse som forskaren har med sig sedan tidigare, det vill säga vad 
forskaren vet om området i fråga redan innan undersökningen påbörjas. Detta kommer att 
påverka hur forskaren tar sig an problemet.13  Forskare med olika ämneskunskaper kan också 
tolka problemet och dess innebörd olika.14 Det finns tre olika förförståelser, den första skapas 
av personliga erfarenheter som personen erhållit och är således allmän. Den andra 
förförståelsen handlar om forskarens kunskapssyn eller med andra ord forskningsparadigmet. 
Teoretiska förföreställningar är den tredje och här inkluderas andrahandsförståelse, med vilket 
avses kunskap som inhämtats från böcker etc.15  Vidare har en forskare socialt grundade 
fördomar, som även kommer att färga av sig på arbetet.16 

Utifrån ovangjorda redogörelse över hur förförståelsen påverkar ett arbete är det viktigt att 
redogöra för hur vår förförståelse har påverkat arbetet. Förförståelsen hos oss har påverkat 
både ämnesval och problemformulering. Under tidigare studier vid Umeå universitet har vi 
fått kunskap om ämnet då varulager behandlades under kursen Redovisningsteori och praxis i 
ett internationellt perspektiv, något som först och främst väckt vår nyfikenhet att lära oss mer 
om varulagervärdering. Vidare arbetar en av oss på ett handelsföretag och har därigenom 
erhållit ytterligare kunskap i ämnet, exempelvis genom att ha kommit i kontakt med olika 
begrepp och metoder inom varulagervärdering. Vår förförståelse anser vi således bidrar 
positivt till studien, då den framförallt väckt vårt intresse för ämnet.  

2.2 Människosyn 

Alla har en speciell människosyn som inverkar på hur vi förstår oss själva och människor vi 
möter.17  Det finns två olika synsätt: objektivism och konstruktionism. Det objektivistiska 
synsättet bygger på att människan inte kan påverka den sociala verkligheten, medan 
konstruktionismen bygger på föreställningen om att människan skapar sin egen verklighet 
genom att integrera med andra.18  

Lagervärdering bygger till stor del på regler och normer och inom organisationen finns praxis 
för hur värderingen ska göras. Om detta strikt efterföljs kan en objektiv människosyn 
motiveras där värderingen inte påverkas av de sociala aktörerna. Verkligheten är dock mer 

                                                   
13 Lars T. Eriksson och Finn Wiedersheim-Paul, Att utreda forska och rapportera  (Malmö: Liber AB, 1997), 

231. 
14 Idar M. Holme och Bernt K. Solvang, Forskningsmetodik (Lund: Studentlitteratur, 1997), 151. 
15 Maj-Britt Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap – om metodologiska och andra vägval vid 

samhällsvetenskaplig kunskapsavbildning, (Lund: Studentlitteratur, 1993), 76. 
16 Holme och Solvang, Forskningsmetodik, 151. 
17 Rosmarie Eliasson, Forskningsetik och perspektivval, (Lund: Studentlitteratur, 1995), 51. 
18 Alan Bryman och Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder. B. Nilsson övers. (Malmö: Liber AB, 

2003), 33-34. 
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komplex än så, regelverken förnyas och förändras över tiden vilket ger upphov till att nya 
tolkningar måste göras och luckor fyllas ut. Detta leder till att individerna inom företaget 
måste försöka tolka och förstå de luckor som finns, vilket de gör genom att samarbeta och 
söka stöd hos praxis, det vill säga genom att ta del av hur andra företag löser liknande 
problem. Människorna skapar således sin egen verklighet genom att integrera med andra 
vilket motiverar vår konstruktionistiska människosyn. 

2.3 Kunskapssyn 

Många anser att forskaren ska redogöra för sitt forskningsparadigm, vilket är formuleringen 
som används för innebörden av en kunskapssyn. 19  Med kunskapssyn åsyftas forskarens 
verklighets- och vetbarhetsuppfattning, det vill säga hur verkligheten uppfattas och studeras.20  

Det finns två kunskapssyner: positivism och hermeneutik.21 Positivismen utgår från att säker 
kunskap både kan och bör framställas, målet är att erhålla objektiv och generaliserbar 
kunskap.22 Denna kunskap generaliseras till att gälla hela populationer. Vidare är orsak och 
verkan de termer som positivismen förklarar mänskligt beteende med.23 Den hermeneutiska 
kunskapssynen är en tolkningslära som innebär tolkningar, klargöranden, översättningar och 
utsäganden. I denna lära är det viktigt med helheten vid tolkning, på samma sätt som 
sammanhanget eller kontexten skapar mening och gör den förståelig. Vidare påpekas här att 
all förståelse fordrar eller bygger på forskarens förförståelse samtidigt som tolkningen görs 
med speciella förväntningar eller förutfattade meningar.24 

Denna uppsats bygger på den hermeneutiska kunskapssynen. Då uppsatsens syfte är att 
beskriva den problematik som finns kring varulagervärdering hos handelsföretag kommer vi 
att tolka och analysera hur de olika företagen gör. Vi kommer inte att kunna generalisera för 
att komma fram till en modell som går att applicera på alla företag, utan varje specifikt fall 
måste tolkas var för sig. 

2.4 Perspektiv 

Det perspektiv som forskaren väljer kommer att påverka undersökningens utformning. Det är 
viktigt att vara medveten om vilket perspektivval som görs, då det kan vara lätt att identifiera 
sig i en roll vanligtvis nära sin egen och omedvetet inta ett perspektiv.25 Vilket perspektiv som 
väljs kan påverka studien eftersom olika perspektiv fångar upp olika sidor av ett problem eller 
en frågeställning.26 

Vi har valt att titta på varulagervärdering ut ett bokslutsperspektiv. Detta perspektiv har vi valt 
då vi vill försöka fånga upp problematiken runt om fastställandet av ett korrekt 

                                                   
19 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap – om metodologiska och andra vägval vid samhällsvetenskaplig 

kunskapsavbildning, 32. 
20 Ibid., 10. 
21 Ulf Lundahl och Peter-Hugo Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer (Lund: 

Studentlitteratur, 1999), 44. 
22 Karin Widerberg, Kvalitativ forskning i praktiken (Lund: Studentlitteratur, 2002), 24. 
23 Tim May, Samhällsvetenskaplig forskning (Lund: Studentlitteratur, 2001), 20. 
24 Widerberg, Kvalitativ forskning i praktiken, 26. 
25 Eliasson, Forskningsetik och perspektivval, 28. 
26 Lars T. Eriksson och Finn Wiedersheim-Paul, Att utreda forska och rapportera, 55-56. 
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varulagervärde. Som vi tidigare har framhållit, är varulagret en stor post i balansräkningen 
och påverkar resultatet i hög grad och är således också avgörande för bokslutet. Därav är det 
också av stor betydelse att varulagret blir korrekt värderat.  

I och med vår hermeneutiska kunskapssyn som innebär att vi vill tolka och förstå, är det också 
viktigt att vi klargör utifrån vilket perspektiv vi tar oss an problemet. Redovisningen är själva 
kärnan som vi vill fånga upp och är också anledningen till att vi valt just detta perspektiv, 
eftersom vi anser att det bäst kommer att fånga upp vad vi avser att undersöka. 

2.5 Angreppssätt 

Det finns tre olika angreppssätt för att införskaffa kunskap dessa tre är: deduktivt angreppssätt, 
induktivt angreppssätt och den gyllene medelvägen.27   
 
Kärnan i det deduktiva angreppssättet är att undersökningen går från teori till empiri. Vid 
förklarande eller hypotestestande, där man med utgångspunkt i teorin vill bekräfta eller 
förkasta en hypotes eller tes, används vanligtvis det deduktiva angreppssättet. En objektiv 
verklighetsuppfattning kopplas ihop med det deduktiva angreppssättet.28 
 
Det induktiva angreppssättet har sin utgångspunkt i en mer subjektiv verklighetsuppfattning 
som kännetecknar den hermeneutiska kunskapssynen. Här sker avstampet i empirin för att 
landa i teorin. 29  Skillnaden mellan de två angreppssätten är att den deduktiva metoden 
är ”bevisandets väg” medan den induktiva är ”upptäckarens väg”.30 
 
Den gyllene medelvägen är en kombination av de båda andra angreppssätten, där det sker en 
interaktion mellan teori och empiri.31  Detta är det angreppssätt som vi utgått från, då vi utgått 
från teorin för att sedan gå till empirin och sedan tillbaka till teorin. Vidare anser vi att detta 
angreppssätt tillåter mer kunskap att bli belyst än om vi skulle ha begränsat oss till något av 
de andra angreppssätten. 
 
2.6 Sekundärkällor 
 
Sekundärdata är källor som har insamlats av andra än utredaren.32 Vår undersökning grundar 
sig på en teoretisk referensram, vilken består av sekundärkällor. Enligt Arbnor och Bjerke 
finns det två problem som måste observeras vid användningen av sekundärkällor. Dessa är 
materialets jämförbarhet och materialets tillförlitlighet. Materialets jämförbarhet avser att 
materialet skall ha insamlats i ett liknande syfte, och således utgå från samma definitioner 
vilket gör det jämförbart med den egna undersökningen. Tillförlitligheten beror på hur data 
samlats in, om det finns en tydlig beskrivning över tillvägagångssättet är det lättare att 
bedöma korrektheten i materialet. 33 Det finns fördelar med att använda sekundära källor, 

                                                   
27 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap – om metodologiska och andra vägval vid samhällsvetenskaplig 

kunskapsavbildning, 55. 
28 Ibid. 
29 Ibid., 58. 
30 Holme och Solvang, Forskningsmetodik, 51. 
31 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap – om metodologiska och andra vägval vid samhällsvetenskaplig 

kunskapsavbildning, 59. 
32 Lundahl och Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 52. 
33 Ingeman Arbnor och Björn Bjerke, Företagsekonomisk metodlära, (Lund: Studentlitteratur, 194), 241. 
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framförallt är det tidsbesparande och mindre kostsamt än att samla in materialet själv. En 
annan fördel är också att redan insamlad data kan vara av hög kvalitet och vara till hjälp vid 
analysen av den egeninsamlade primärdatan.34 

2.7 Litteraturöversikt 

Vid skapandet av vår teoretiska referensram har vi använt oss av böcker och artiklar samt 
Internet. Litteraturen i bokform har sökts via Umeå universitets söksystem ALBUM. 
Artiklarna söktes via Umeå universitets databas SAMSÖK, främst via artikeldatabaserna 
Emerald och Business Source Premier. Vi sökte i första hand på engelska och använde oss av 
följande sökord och kombinationer (antal träffar anges inom parentes): 
 
Inventory (51481) + år 2000-2008 (39) 
Inventory + Valuation (816) + år 2000-2008 (48) 
Inventory + Problem (10470) + år 2000-2008 (49)  
Stock + Problem (17427) + år 2000-2008 (48) 
FIFO (497) + år 2000-2007 (43) 
Turnover rate + år 2007 (34)  
Internal Control (28512) + COSO (166) + år 2000-2008 (46) 
 
Sökningar gjordes även på motsvarande ord på svenska. Vi hittade lämpliga och relevanta 
vetenskapliga artiklar på engelska och även ett par svenska artiklar som vi ansåg vara 
relevanta för ämnet. 

2.8 Teorier i vår undersökning 

För att besvara vår problemformulering, hur går handelsföretag praktiskt tillväga vid 
värdering av varulager, har vi använt oss av teorier om redovisningsprinciper, 
värderingsmetoder, internkontroll, skattelagstiftningens påverkan och inkurans. I nästa kapitel 
presenteras den teoretiska referensramen som ligger till grund för vår empiriska studie. 

2.9 Källkritik 

Det är viktigt att reflektera och kritiskt granska sina källor. I källgranskning ingår fyra faser: 
observation, ursprung, tolkning och användbarhet. I praktiken är detta en process där de fyra 
olika delarna går in i varandra.  Det kan vara bra att ha flera källor, men inom vissa områden 
finns en begränsad mängd att tillgå, det viktigaste är dock att källorna är relevanta.35 Att ha 
aktuella källor är viktigt, men det är också viktigt att inte förkasta all gammal litteratur, då 
”gammal” kunskap kan vara nog så värdefull i flera fall.36 Vi har främst använt ”ny” litteratur 
för vår uppsats, då vi velat ha aktuella källor. Men då redovisning styrs av olika regelverk 
anser vi att även de fåtal äldre källor vi använt är relevanta då innehållet fortfarande är 
aktuellt. 

Utländska källor innebar ett problem för oss då regelverken inte är helt internationellt 

                                                   
34 Bryman och Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 230-235. 
35 Holme och Solvang, Forskningsmetodik, 130-137. 
36 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap – om metodologiska och andra vägval vid samhällsvetenskaplig 

kunskapsavbildning, 89-90. 
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harmoniserade, vilket ledde till att vi inte kunde använda oss av all utländsk litteratur då den 
inte var anpassad för svenska förhållanden. 
 
Det är viktigt att ställa olika källor mot varandra för att hitta tendenser i källorna. En tendens 
kan bero på att den som lämnar uppgifter har ett eget intresse som återspeglas. När olika 
källor används och ställs mot varandra ges uppsatsen en balans.37 Vi har använt oss av flera 
källor för att ge stöd i våra teorier och för att inte snedvrida information såsom den skulle 
kunna bli när endast en källa används.  
 
Det är även viktigt att använda sig av ursprungskällorna, då det finns risk för förvanskningar, 
speciellt om det är refererat i flera led.38 För att undvika det har vi använt oss av lagar och 
författningar i första hand då dessa är originalkällor. 
 
Användbarheten är också viktig att reflektera över, källorna ska vara lämpliga för uppsatsen 
med avseende på uppsatsens problemformulering och syfte.39 Vi anser att de artiklar och den 
litteratur vi har hittat är användbara och passande för vår uppsats, då de behandlar olika 
aspekter som påverkar varulagervärderingen.  
 

                                                   
37 Eriksson och Wiedersheim-Paul, Att utreda, forska och rapportera, 154. 
38 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap – om metodologiska och andra vägval vid samhällsvetenskaplig 

kunskapsavbildning, 88-89. 
39 Arbnor och Bjerke, Företagsekonomisk metodlära, 257-258. 
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3 TEORIER OM VARULAGERVÄRDERING  

Vår teoridel syftar till att ge en beskrivning av de teorier vi anser relevanta för att kunna ge 
svar på vår problemformulering och vårt syfte. I detta kapitel kommer således 
redovisningsprinciper, referensramen, olika värderingsmetoder samt ett antal faktorer som 
berör värdering av varulager att tas upp. Teorin ligger även till grund för den intervjumall vi 
har skapat för att samla in empirin. 

3.1 Introduktion till teoretisk referensram 

Värdering av varulager hos handelsföretag får stort genomslag i den finansiella rapporten då 
den påverkar resultatet i stor utsträckning.40 Då varulagret är en så pass viktig finansiell post 
anser vi att redovisningsprinciperna är värdefulla i vår teoretiska referensram, då dessa 
belyser hur information i en finansiell rapport ska utformas. Vidare styrs redovisningen av 
olika regelverk och vi kommer därför att beröra detta i denna del. Valet av värderingsmetod 
påverkar även den värderingen, då olika metoder kan ge olika värderingar. Hur företaget har 
utformat sina interna rutiner samt hur företaget väljer att beakta inkurans har också en 
betydelse för värderingen. Vi ska nu försöka redogöra för dessa teorier, för att läsaren senare 
lättare ska kunna förstå vår empiriska undersökning. 

3.2 Redovisningens syften 

Ursprungligen handlade redovisning om att göra minnesanteckningar, det vill säga att bokföra 
för att kunna hålla reda på vem som var skyldig vad. I och med kapitalismen blev senare 
vinstintresset det centrala och resultaträkningen kom att stå i fokus i redovisningen. Framför 
allt var det rättvisande periodrapporter som skulle framställas för att företaget skulle veta hur 
mycket som kunde delas ut utan att företagets fortlevnad riskerades, med andra ord att i nutid 
”bedöma historiska händelsers framtida nytta”.41 

För att erhålla ett korrekt resultat på ett företag måste i själva verket hela företagets livslängd 
beaktas. Dock antas företag idag fortleva i all framtid, något som gör att periodresultat måste 
tas fram för att beslut om utdelning, styrning och beskattning ska kunna tas. Utöver 
resultatberäkningens betydelse för företaget, har ytterligare en uppgift för redovisningen 
kommit till. Detta är att tillhandahålla olika intressenter information. Med andra ord ”blir det 
intressant att värdera tillgångar och skulder, inte bara för att fastställa det historiska resultatet, 
utan även för att hjälpa årsredovisningsläsaren att bedöma företagets framtida 
vinstgenereringsförmåga.”42Även Hendriksen och van Breda beskriver hur utvecklingen av 
den finansiella rapporten har gått till, från att främst ha varit ett intresse för ledningen i 
företaget till att idag även krävas av många olika intressenter utanför företaget.43  

I den internationaliserade värld vi lever idag har den finansiella rapporteringen fått en stor 
betydelse, men vad är det som styr hur rapporteringen ska göras? I nästa avsnitt kommer vi att 
redogöra för hur information i rapporterna ska utformas. 

                                                   
40 Westermark, Varulagervärdering och resultatmätning – enligt internationella respektive svenska 

redovisningsnormer, 15. 
41 Kristina Artsberg, Redovisningsteori – policy och –praxis (Malmö: Liber Ekonomi, 2005), 13-14. 
42 Ibid., 14. 
43 Eldon S. Hendriksen and Michael F. van Breda, Accounting Theory,5th ed. (Boston: Irwin, 1992), 47. 
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3.3 Referensramen 

Enligt IASB:s referensram finns det fyra särskilt viktiga egenskaper över hur information i en 
finansiell rapport ska vara utformad. Dessa egenskaper är begriplighet, relevans, 
tillförlitlighet och jämförbarhet.44 Nedan redogör vi kort över innebörden av varje egenskap.  

Med begriplighet avses att information som lämnas i en finansiell rapport ska vara lätt att 
förstå, dock förutsätts användaren ha en viss ekonomisk kunskap men information får inte 
uteslutas på grund av att den skulle anses vara för svår att förstå.45 

Informationen i redovisningen är relevant när den påverkar användarnas beslut. Endera 
underlättar informationen bedömningen av det som inträffat eller ger en indikation om 
framtiden. Information bekräftar eller korrigerar således de bedömningar som gjorts 
tidigare.46 

Utöver att informationen är relevant måste den även vara tillförlitlig. Den får inte innehålla 
väsentliga fel eller vara vinklad.47 För att klarlägga vad som avses med tillförlitlighet nämns 
ytterligare några egenskaper: korrekt bild, innebörd och form, neutralitet, försiktighet samt 
fullständighet. Korrekt bild handlar om validitet, att det som avses mätas också mäts och 
ingenting annat. Vid inventering av lager kan exempelvis en mängd missas eller om företaget 
har en inlånad mängd i lagret som beräknas med, men som i själva verket tillhör någon annan. 
Det är således viktigt med tillförlitliga mätmetoder och att utvecklade kalkylsystem finns.48 

Innebörd och form innebär att en transaktion eller annan händelse ska redovisas i enlighet 
med sin ekonomiska innebörd och inte enbart i enlighet med juridisk form. Neutraliteten avser 
återigen att informationen inte får vara vinklad på så sätt att beslut och bedömningar påverkas 
i en viss riktning för att nå ett förutbestämt resultat. En osäkerhet förknippas med många 
händelser vilka måste hanteras med försiktighet i en finansiell rapport. Bedömningar som görs 
ska alltså göras med viss försiktighet för att exempelvis tillgångar inte överskattas. 
Informationen måste dessutom vara fullständig för att risken, att den information som 
redovisas blir vilseledande, elimineras.49 

Den sista av de fyra viktigaste egenskaperna i referensramen är jämförbarhet. Med 
jämförbarhet menas att informationen ska vara jämförbar såväl över tid som mellan olika 
företag. Transaktioner och händelser ska redovisas på ett likformigt sätt 50  och 
redovisningsprinciperna ska användas konsekvent.51 

Dessa fyra egenskaper framställs som likvärdiga och i enskilda fall görs en avvägning om 
vilken/vilka egenskaper som väger tyngre. I en diskussionsrapport utgiven av IASB år 2005 

                                                   
44 Föreningen Auktoriserade Revisorer, Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS, 12. 
45 Ibid. 
46 Ibid., 12-13. 
47 Ibid., 13. 
48 Artsberg, Redovisningsteori – policy och –praxis, 170-171. 
49 Föreningen Auktoriserade Revisorer, Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS, 14. 
50 Ibid., 14-15. 
51 Artsberg, Redovisningsteori – policy och –praxis, 173. 
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argumenteras kring detta och där det dock hävdas att det finns en hierarki bland egenskaperna. 
Relevans väger då tyngre än tillförlitlighet enligt rapporten.52  
 
För utformandet av finansiella rapporter är dels referensramen viktig men även 
redovisningsprinciperna är av vikt och ska således också beaktas. 

3.4 God redovisningssed och redovisningsprinciperna 

I Sverige har vi principbaserad redovisning, vilket innebär att utgångspunkten är de 
redovisningsprinciper som finns och sedan utformar normgivarna tillsammans med utövarna 
en redovisningspraxis. Praxis är sedan tillsammans med ”god etik och moral” utgångspunkten 
när ramlagar och principer ska tillämpas.53 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för god redovisningssed och de redovisningsprinciper 
som finns och är normgivande för finansiella rapporters utformande. 

3.4.1 God redovisningssed – rättvisande bild 

God redovisningssed ska efterföljas enligt lag, lagarna är ramlagar som innehåller de 
grundläggande principerna. Principernas tillämpning bestäms sedan genom god 
redovisningssed. Utifrån detta kan det utläsas vilken stark ställning god redovisningssed har i 
Sverige.54 I årsredovisningslagen (ÅRL) står det: ”Årsredovisningen skall upprättas på ett 
överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed.” 55  Vad är då egentligen god 
redovisningssed? Enligt FAR: ”God redovisningssed är en rättslig standard som grundas på 
lag, praxis och rekommendationer. Den innebär en skyldighet att följa lagen och de 
redovisningsprinciper som anges i lagen. Särskild betydelse tillmäts också allmänna råd och 
rekommendationer av normgivande organ som BFN och Redovisningsrådet på områden där 
normgivning från BFN saknas.”56  Vid bestämningen av vad som är god redovisningssed har 
de ”kvalitativt bästa företagen” haft en stor betydelse.57 Uttalanden från normgivande organ 
har också en stor betydelse, vilka är: Bokföringsnämnden (BFN) och Finansinspektionen för 
finansiella företag. Även domstolsavgöranden och uttalanden kan ha inverkan vid avgörandet 
av vad som är god redovisningssed. Redovisningsrådet har också tidigare gett ut normgivande 
uttalanden. 58 

”Balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall upprättas som en helhet och ge en 
rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Om det behövs för att en rättvisande bild 
skall ges, skall det lämnas tilläggsupplysningar.”59 

                                                   
52 Frank Thinggaard och Sven-Arne Nilsson, ”Verkligt värde vid första redovisningstillfället? – en prövning av 

argumentation i IASB:s diskussionsrapport”, Balans 3, (2007): 41-44. 
53 Anders Grönlund, Torbjörn Tagesson och Peter Öhman, Principbaserad redovisning (Lund: Studentlitteratur, 

2005), 14-15. 
54 Anders Bengtsson, ”Var finns den goda redovisningsseden?”, Nytt från revisorn 12, (2005): 20. 
55 Årsredovisningslagen (1995:1554) 2 kap 2 §, B1533 
56 Föreningen Auktoriserade Revisorer, Samlingsvolymen del 1, 1565. 
57 Bengtsson, ”Var finns den goda redovisningsseden?”, 20. 
58 Ibid. 
59 Årsredovisningslagen (1995:1554) 2 kap 3 §, B1533 
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Begreppet rättvisande bild kommer från engelskans ”a fair and true view”.60 Det finns ingen 
definition av begreppet på engelska, utan flera tolkningar av de båda orden true och fair finns 
separat. Men inte heller där finns det en enhetlig tolkning vilket har skapat förvirring i 
England över hur doktrinen ska tillämpas.61 I Sverige finns inte heller någon exakt definition, 
men den svenska översättningen indikerar att det är just ”rättvisande” som betoningen läggs 
på.62  

Årsredovisningen ska ge en rättvisande bild och motsvara helhetskravet. För att göra det 
måste balansräkningen och resultaträkningen och eventuella noter tillhörande dessa 
presenteras i sin helhet. Om de allmänna redovisningsnormerna eller rådande lagar inte anses 
ge en rättvisande bild och således inte efterföljs måste upplysningar i form av en not lämnas 
och skälen för detta.63  

Enligt god redovisningssed ska redovisningen vara överskådlig. Redovisningen ska presentera 
informationen på ett dels relevant sätt och dessutom göra det överskådligt. 
Sammanfattningsvis kan man säga att god redovisningssed innebär att företagen måste följa 
den praxis som utvecklats av bland annat kvalitativa företag, eftersom lagens regler kan 
behövas fyllas ut och tolkas. Viktigt att komma ihåg är att lagen inte kan frångås genom att 
endast hänvisa till god redovisningssed.64 

3.4.2 Fortlevnadsprincipen  

”Företaget skall förutsättas fortsätta sin verksamhet.”65  

Principen utgår som namnet indikerar att redovisningen ska ske med antagande om företagets 
fortlevnad. Antagandet har använts för att motivera att tillgångarna värderas till 
anskaffningsvärde. Motiveringen för att använda avskrivet anskaffningsvärde är att det är en 
försiktig värdering av nyttjandevärdet när den även fortsättningsvis ska användas i företaget. 
Principen innebär omvänt att vid indikationer på att företaget kommer att upphöra ska 
värderingen göras till likvidationsvärde istället för avskrivet anskaffningsvärde.66 

3.4.3 Principen om konsekvens  

”Samma principer för värdering, klassificering och indelning av de olika posterna och, i 
förekommande fall, delposterna skall konsekvent tillämpas från ett räkenskapsår till ett 
annat.”67 

För att det ska vara möjligt att jämföra ett företag mellan olika räkenskapsår är det inte tillåtet 
att byta redovisningsprincip från år till år.68  Om detta trots allt måste göras ska utförlig 

                                                   
60 Artsberg, Redovisningsteori – policy och –praxis, 155. 
61 Ahmed R. Belkaoui, Accounting Theory (Padstow: TJ International, 2000), 195-197. 
62 Artsberg, Redovisningsteori – policy och –praxis, 156. 
63 Westermark, Varulagervärdering och resultatmätning - enligt internationella respektive svenska 

redovisningsnormer, 213. 
64 Ibid., 212. 
65 Årsredovisningslagen (1995:1554) 2 kap 4 § 1 p, B1533 
66 Dag Smith, Redovisningens språk (Lund: Studentlitteratur, 2006), 77-78. 
67 Årsredovisningslagen (1995:1554) 2 kap 4 § 2 p 
68 Westermark, Varulagervärdering och resultatmätning - enligt internationella respektive svenska 
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information lämnas. Byte av redovisningsprincip behandlas i en rekommendation RR 5. Här 
sägs att byte endast får ske om det ger en mer rättvisande bild av företaget, eller om det krävs 
för att få praxis att överensstämma med nya lagar, normer eller rekommendationer.69  

3.4.4 Realisationsprincipen 

”Intäkter och kostnader som är hänförliga till räkenskapsåret skall tas med oavsett 
tidpunkten för betalningen.”70 

Att kostnader och intäkter tas upp när de uppstår beror på principen om periodiseringar. 
Inkomster och utgifter ska bli rätt periodiserade, det vill säga tas upp det räkenskapsår de 
avser.71 Vanligen är det enligt realisationsprincipen själva försäljningen som är den händelse 
som avgör när redovisningen av intäkter och kostnader sker. En ökning av värdet på en 
nettotillgång sker först när en försäljning realiseras, eftersom tillgången värderas till 
anskaffningsvärde ända fram till försäljning. Att värdera en tillgång till anskaffningsvärde 
följer alltså realisationsprincipen.72   

3.4.5 Matchningsprincipen och bokföringsmässiga grunder 

Matchningsprincipen innebär att intäkterna ska matchas mot kostnader som använts för att 
generera intäkter.73  Balansräkningen kommer således att innehålla verkliga tillgångar och 
skulder blandat med olika periodiseringsposter.74 När intäkterna redovisas blir avgörande för 
när utflödet av resurser ska matchas mot detta. Enligt realisationsprincipen sker detta vid 
försäljningen. Intäkterna ska sedan matchas mot kostnaden för de sålda varorna och även 
övriga kostnader tillhörande försäljningen. Det kan vara svårt att fastställa kostnaden för 
försäljningen av varorna.  De två matchningsproblemen som uppkommer är matchning över 
tiden och matchning över produkter.75 

3.4.6 Kongruensprincipen 

Förändring av eget kapital under perioden är enligt kongruensprincipen lika med resultatet 
minus eventuell utdelning plus nyemission.  Resultat- och kapitalmått hänger ihop enligt 
principen. När värderingen av tillgångar sker till verkligt värde redovisas den ibland utan att 
visa de orealiserade värdeökningarna över resultaträkningen, detta görs för att behålla 
realisationsprincipen men då bryter man istället mot kongruensprincipen.76 

Det är viktigt för en årsredovisningsläsare att denna princip efterföljs. Om den inte efterföljs 
utan ändringar görs direkt över eget kapital kan läsaren lätt missa detta. Det finns dock ingen 
direkt regel mot detta, och i RR5 föreskrivs indirekt att regeln ska brytas mot eftersom 

                                                                                                                                                               
redovisningsnormer, 216. 

69 Föreningen Auktoriserade Revisorer, Samlingsvolymen del 1, 987-994. 
70 Årsredovisningslagen (1995:1554) 2 kap 4 § p 4, B1533 
71 Westermark, Varulagervärdering och resultatmätning - enligt internationella respektive svenska 

redovisningsnormer, 217. 
72 Smith, Redovisningens språk, 80-81. 
73 Ibid., 81. 
74 Artsberg, Redovisningsteori – policy och –praxis, 163. 
75 Smith, Redovisningens språk, 82-83. 
76 Ibid., 92-93. 
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effekter av byte av redovisningsprincip ibland ska föras direkt över eget kapital. Detta 
motiveras genom att det är förenligt med god redovisningssed.77 

3.4.7 Försiktighetsprincipen 

”Värderingen av de olika posterna och, i förekommande fall, delposterna skall göras med 
iakttagande av rimlig försiktighet. Detta innebär särskilt att a) endast under räkenskapsåret 
konstaterade intäkter får tas med i resultaträkningen, b) hänsyn skall tas till alla ekonomiska 
förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår, även om dessa 
förpliktelser blir kända först efter räkenskapsårets utgång men före upprättandet av 
årsredovisningen, och att c) hänsyn skall tas till värdenedgångar oavsett om resultatet för 
räkenskapsåret är en vinst eller en förlust.”78 

För att hantera den osäkerhet som finns vid upprättandet av finansiella rapporter tillämpas 
försiktighetsprincipen. Principen tillämpas vanligtvis för att osäkerhet föreligger och för att 
ledning och aktieägarna i ett företag kan ha olika mängd information att tillgå.79 

Försiktighet är ett kriterium för att en rapport ska anses tillförlitlig.80 Försiktighetsprincipen 
innebär att värdering av tillgångar ska värderas försiktigt, det vill säga till det lägsta av två 
möjliga, medan det omvända gäller för skulder, det vill säga att det högsta ska väljas.81 Enligt 
Belkaoui innebär tillämpandet av försiktighetsprincipen en ”generell pessimistisk attityd”.82 
Som angivits i den svenska lagtexten ska rimlig försiktighet vidtas vilket betyder att 
överdriven försiktighet inte behöver vidtas.83 Om för mycket försiktighet tillämpas kan det 
bryta mot att en rättvisande bild ska ges. 84 Vid värdering av tillgångar jämförs vanligtvis 
anskaffningsvärdet med nettoförsäljningsvärdet eller nyttjandevärdet för tillgången. Principen 
innebär att försiktighet vidtas såtillvida att vinster redovisas först när de realiseras och 
förluster anteciperas direkt. Att försiktighetsprincipen tillämpas kan ses i värderingen av 
omsättningstillgångar i form av värdering enligt LVP. En konsekvens av 
försiktighetsprincipen är att risktagandet inte blir jämt mellan över- och underskattningar. 
Detta kan ledas till att det blir svårt att jämföra värderingen mellan perioder och företag.85 
Tidigare i Sverige tillämpades konjunkturutjämningsprincipen, vilket var en variant på 
försiktighetsprincipen. Denna bestod i att under goda år byggdes reserver upp som sedan 
kunde lösas upp när det blev sämre tider.86 Internationellt användes försiktighetsprincipen mer 
förut och det var främst för att stävja osäkerheter i omgivningen och överoptimism hos ägare 
och ledning i ett företag, vidare skyddade det kreditgivarna.87 

                                                   
77 Artsberg, Redovisningsteori – policy och –praxis, 165. 
78 Årsredovisningslagen (1995:1554) 2 kap 4 § p 3, B1533 
79 Lin Haijin, “Accounting Discretion and Managerial Conservatism: an Intertemporal Analysis”, Contemporary 

Accounting Research, 23 (2006): 1020. 
80 Redovisningsrådet, Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter. Övers. av IASC´s Framework 

for the Preparation and Presentation of Financial Statements (Stockholm: Redovisningsrådet, 1995), 13. 
81 Ibid. 
82 Belkaoui, Accounting Theory, 179. 
83 Artsberg, Redovisningsteori – policy och –praxis, 160. 
84 Westermark, Varulagervärdering och resultatmätning - enligt internationella respektive svenska 

redovisningsnormer, 216-217. 
85 Smith, Redovisningens språk, 88. 
86 Artsberg, Redovisningsteori – policy och –praxis, 160. 
87 Belkaoui, Accounting Theory, 179. 
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Flera studier har gjorts på hur ett företags resultat påverkas av att försiktighetsprincipen 
tillämpas. En slutsats är att om försiktighetsprincipen tillämpas leder det till att företag 
redovisar lägre resultat än om principen inte tillämpas. 88  Det har också påvisats att 
försiktighetsprincipen leder till att resultat håller ”högre kvalitet”. Detta kan delvis anses bero 
på att redovisningen görs med just försiktighet. 89 

Alla dessa principer är viktiga men ibland hamnar de i konflikt med varandra eller med andra 
rekommendationer. Framförallt anser vi att försiktighetsprincipen är viktig när det gäller just 
värdering av varulager, då värderingen av varulager ska göras enligt LVP.  

Även om Sverige har principbaserad redovisning finns det regelverk som måste efterföljas. I 
följande avsnitt kommer vi att behandla detta. 

3.5 ”Regelverk” 

Det finns många olika regelverk som reglerar hur redovisning ska ske. Företag kategoriseras 
med avseende på redovisningen i fyra kategorier (K1-K4). För börsnoterade företag som hör 
till kategori K4, gäller sedan första januari 2005 att de internationella redovisningsreglerna 
IAS/IFRS ska följas. Företag tillhörande K3, det vill säga större men onoterade företag, gäller 
Redovisningsrådets rekommendationer men de kan också välja att tillämpa IAS/IFRS. 90 
Mindre företag, så kallade K2 företag, kan välja att tillämpa Bokföringsnämndens 
normgivning eller Redovisningsrådets rekommendationer, RR1-RR29.91 Bokföringsnämnden 
håller i skrivande stund på med ett normgivningsprojekt, som går ut på att ta fram samlade 
regelverk för de fyra kategorierna. Detta ska leda till en förenkling eftersom reglerna är 
uppdelade per område exempelvis varulager för sig. Bokföringsnämnden håller fortfarande på 
med projektet för K2 och K3 medan de nya reglerna för K1 började gälla första januari 2007. 
Det nya regelverket kommer att innehålla förenklingar och vara baserat på dagens 
normgivning, vidare kommer viss anpassning till det internationella regelverket att göras.92 
De handelsföretag vi har valt att studera tillhör kategorierna K2 och K3. 

Bokföringsnämnden är en normbildare och oavsett kategori på företagen gäller vissa av 
Bokföringsnämndens råd för alla företag som till exempel för bokföring och arkivering. 93  

Svensk redovisning har under en längre tid påverkats av internationella normer. 94 En 
harmonisering av olika regelverk eftersträvas för att lättare kunna sätta sig in i företag på en 
internationell basis, det vill säga att redovisningen ska vara jämförbar mellan olika länder.95  

Idag finns det skillnader mellan Redovisningsrådets rekommendationer RR 2 och IAS 2, även 
om RR 2 har skrivits med beaktande av IASB. Dispositionen är till exempel olika då IAS 2 är 
kortare och istället refererar till andra relevanta rekommendationer för lagervärdering. Vidare 

                                                   
88 Mark Bagnoli and Susan G. Watts,  “Conservative Accounting Choises”, Management Science 5, 51(2005): 
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89 Haijin, “Accounting Discretion and Managerial Conservatism: an Intertemporal Analysis”, 1031. 
90 Sundgren, Nilsson och Nilsson, Internationell redovisning –  teori och praxis, 13-14. 
91 Föreningen Auktoriserade Revisorer, Samlingsvolymen del 1, 430. 
92 http://www.bfn.se/aktuellt/ny_normgivning.pdf 2007-11-18 kl 12.00 
93 Anders Bengtsson, ”Var finns den goda redovisningsseden?”, Nytt från revisorn 12, (2005): 20. 
94 Ibid. 
95 Sundgren, Nilsson och Nilsson, Internationell redovisning –  teori och praxis, 12-13. 
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skiljer de sig åt såtillvida att de har olika tillämpningsområden och värderingsprinciper. Att 
just värderingsprinciperna mellan de olika regelverken skiljer sig åt leder till att olika 
lagervärden redovisas.96 

3.6 Värdering av icke-monetära tillgångar 

Flertalet redovisningsproblem uppstår då ”redovisningsperioden vanligtvis är kortare än 
företagets livslängd”. 97 Vi har tidigare även konstaterat att ett företags sanna resultat enbart 
kan ses om hela företagets livslängd tas i beaktande. 98  Det finns flertalet intressenter, 
exempelvis aktieägare och långivare, som ständigt behöver information om företagets 
utveckling. Detta ständiga informationsbehov är också det som orsakar många 
redovisningsproblem. Framförallt är det de icke-monetära tillgångarna som finns i företag vid 
periodskiften som åstadkommer värderingsproblem.99 

Ekonomisk verksamhet handlar om fortlöpande resursomvandling. Denna resursomvandling 
sker genom utbyten. Ett utbyte är när ett företag gör en transaktion eller annan händelse, 
vanligtvis genom att en tillgång minskar medan en annan ökar. Även en skuld som minskar 
eller ökar ses som ett utbyte. Det centrala i detta resursomvandlande är att utbytena kan mätas 
och bedömas genom att varje så kallad utbyteskedja börjar och slutar med pengar. Därför är 
det också möjligt att värdera en icke-monetär tillgång i pengar genom att gå bakåt eller framåt 
i tiden i utbyteskedjan. Dock kommer resultatet av en sådan värdering se olika ut beroende på 
om utbyteskedjan följs bakåt eller framåt i tiden, samt om utbytet är faktiskt, förväntat eller 
hypotetiskt. Detta redogör Smith i det han kallar ”janusansiktet”, det vill säga att ha två 
ansikten i redovisningen och blicka såväl bakåt som framåt i tiden. Redovisning borde handla 
om att redogöra för det som faktiskt hänt under en period. Det går dock inte att utesluta 
”framtiden” i redovisningen, eftersom tillgångar såsom bland annat varulager har ett värde 
endast därför att det i framtiden ger upphov till ett kassaflöde. Framtiden å andra sidan är 
alltid osäker och bedömningar är således svåra att göra. Värderingsproblem handlar därför om 
att titta på vad som hänt under en period och samtidigt ta i beaktande en osäker framtid.100 

Enligt Smith finns det fyra metoder som kan användas för att värdera icke-monetära tillgångar 
i pengar, vilka hanterar ovan nämnda redovisningsproblem. Genom utbyten med omgivning 
kan värderingsmetoderna definieras. De fyra metoderna är värdering till anskaffningsvärde, 
framtida försäljningsvärde (=nettoförsäljningsvärde), återanskaffningsvärde samt nutida 
försäljningsvärde.101 När det gäller värdering av varulager ska detta ske enligt LVP, till det 
lägsta av anskaffningsvärdet eller nettoförsäljningsvärdet.102 Således används endast två av de 
olika tillgångsvärderingsmetoderna för värdering av varulager. 

 

 

                                                   
96 Westermark, Varulagervärdering och resultatmätning - enligt internationella respektive svenska 
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    Anskaffningstidpunkt  ”Nu”  Avyttringstidpunkt 

Figur 1. Utbyten med omgivningen och de olika tillgångsvärderingsmetoderna.  
Källa: Modifierad från Smith, 48.  

I följande avsnitt kommer vi att redogöra för de regler som finns kring värdering av varulager 
samt gå djupare in på de två värderingsmetoderna för varulager, anskaffningsvärde och 
nettoförsäljningsvärde samt ytterligare en metod som förekommer bland handelsföretag. 

3.7 Värderingsmetoder för varulager 

Varulager har vi tidigare definierat som tillgångar som avses för försäljning i den löpande 
verksamheten. Varulager ska värderas enligt LVP, det vill säga ”till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet”.103 Ursprungligen har många företag försökt 
påverka resultatet i önskad riktning genom varulagervärdering och därav ska idag LVP 
tillämpas, vilket stämmer överens med försiktighetsprincipen.104 

Varulager värderas vanligtvis till anskaffningsvärdet. Att fastställa anskaffningsvärdet 
anknyter till matchningsprincipen, hur kostnaderna ska matchas mot intäkterna. Problemet vid 
värderingen är hur företaget ska fastställa varulagrets värde när varor är inköpta vid olika 
tidpunkter till olika pris.105 Anskaffningsvärdet ska enligt RR 2:02 innefatta ”alla kostnader 
för inköp, kostnader för tillverkning samt andra kostnader för att bringa varan till dess 
tillstånd och plats på balansdagen”.106 Denna definition är likvärdig definitionen i IAS 2 när 
det gäller anskaffade varor.107 

                                                   
103 Föreningen Auktoriserade Revisorer, Samlingsvolymen del 1, 976. 
104 Ibid., 116-117. 
105 Smith, Redovisningens språk, 109. 
106 Föreningen Auktoriserade Revisorer, Samlingsvolymen del 1, 976. 
107 Föreningen Auktoriserade Revisorer, Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS, 195. 
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Enligt Hendriksen och van Breda är det ett problem att avgöra vilka kostnader som ska 
hänföras till anskaffningsvärdet. Dels menar de att det emellanåt kan vara svårt att veta vilka 
kostnader som ska inkluderas i förvärvet av en vara. Dels är det också svårt att veta vilka 
kostnader som förknippas med värdet på varulagret och som således svarar mot framtida 
intäkter. Generellt anses att allmänna och administrativa kostnader inte ska läggas in i 
kostnaderna för produkten utan ska kostnadsföras direkt. Dock anser Hendriksen och van 
Breda att kostnader bör ingå om det handlar om att få varorna på plats för försäljning och till 
kunden i de fall kostnader för detta kan avgöras. Då en del av dessa kostnader är svåra att 
spåra kan de dock behandlas som periodkostnader istället.108 

Schmidt har belyst ett par svåra frågeställningar vid varulagervärdering som handlar om 
vilken metod som ger en korrekt värdering och hur man kan försäkra sig om att de uppkomna 
kostnaderna under tiden kan matchas på så sätt att de i slutändan överensstämmer med 
lagervärdet.109 Om vi utgår från värdering till anskaffningsvärde tillåter ÅRL FIFU-metoden 
(först in först ut) eller vägda genomsnittspriser för att bestämma värdet på varor i lager.110 
Dessa två metoder resulterar vanligtvis i likvärdiga värderingar.111 SIFU-metoden (sist in först 
ut) är inte tillåten i Sverige då den anses kunna leda till undervärdering av lager och därmed 
obeskattade och dolda reserver.112 RR 2:02 rekommenderar FIFU eller vägda genomsnittet.113 
Detta gäller även enligt IAS 2.114 FIFU-metoden är vanligast i Sverige och metoden föreskrivs 
även i skattelagstiftningen.115 

Schmidt anser att om värderingen görs enligt FIFU kan det, om det vid en inventering 
framkommer att varor saknas, göras ett antagande att de ”försvunna” varorna är de som 
kommit in först i lagret vid tidpunkten när detta upptäcktes. Det är dock viktigt att 
kontinuerligt registrera vad som går in och ut ur lagret och om något saknas eller har flyttats 
för att det ska stämma i slutändan. Om värderingen görs till ett vägt genomsnittspris, kan 
genomsnittet räknas ut på flera olika sätt. Oavsett sätt, kan alltid en inventering göras för att 
kontrollera att kvantiteten stämmer. Även här som vid värdering enligt FIFU-metoden är det 
relativt lätt att kontrollera att det inventerade lagret överensstämmer med kontrollsiffrorna 
med utgångspunkt från in- och uttransaktionerna. Dessa två metoder som diskuterats innebär 
inte några större svårigheter att få det bokförda värdet och värdet som erhålls vid en 
inventering att överensstämma.116 

Nettoförsäljningsvärde definieras enligt RR 2:02 som ”uppskattat försäljningspris i den 
löpande verksamheten med avdrag för beräknade kostnader för färdigställande och beräknade 
kostnader som är nödvändiga för att åstadkomma en försäljning”. 117  Samma definition 
används av IAS.118 Om varor i lager blivit föråldrade, skadade eller om försäljningspriset 
sjunkit kan lagret behöva skrivas ned. Värdet ska då justeras till nettoförsäljningsvärde 
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109 Leo A. Schmidt, ”Control of Detail in Inventory Valuations”, Accounting Review, 18 (2002): 348. 
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112 Artsberg, Redovisningsteori – policy och –praxis, 258. 
113 Föreningen Auktoriserade Revisorer, Samlingsvolymen del 1, 979. 
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116 Schmidt, ”Control of Detail in Inventory Valuations”, 349-350. 
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eftersom tillgångar inte ska värderas högre än vad som beräknas erhållas vid en försäljning. 
En bedömning av nettoförsäljningsvärdet ska göras vid varje bokslut. En tidigare 
nedskrivning ska således också återföras om förhållandena förändras igen exempelvis om 
försäljningspriset ökar.119 

När värdering till nettoförsäljningsvärde används värderas inköpslager i handelsföretag till 
odiskonterat framtida värde, det vill säga ”det förväntade försäljningsvärdet efter avdrag för 
förväntade försäljningskostnader”. Med detta menas summan av de kassaflöden som en 
försäljning väntas åstadkomma.120 LVP innebär att vinster inte redovisas förrän de realiserats 
medan förluster redovisas direkt det är sannolikt att dessa kommer uppstå. Förväntar företaget 
få ut mindre av varorna än tidigare ska alltså lagret värderas till nettoförsäljningsvärdet. 
Nettoförsäljningsvärdet anses inte vara det samma som det verkliga värdet, eftersom verkligt 
värde är marknadsvärdet av lagret på balansdagen, medan nettoförsäljningsvärdet är 
företagets egen bedömning av vad som väntas få ut av varorna.121 Sundgren et al anser att 
skillnaden mellan verkligt värde och nettoförsäljningsvärde i praktiken oftast inte är särskilt 
stor.122 Eftersom skillnaden inte anses stor kommer vi fortsättningsvis enbart att använda oss 
av termen nettoförsäljningsvärde för att inte skapa förvirring.  

Ytterligare en värdering specifikt för detaljhandelsföretag och handelsföretag regleras i 
BFNAR 2000:3, där regleras hur värdering av varulager får göras för detaljhandelsföretag och 
handelsföretag. Reglerna går ut på att anskaffningsvärdet bestäms utifrån försäljningspris 
minus moms minus pålägg per vara. Hos företag där det inte finns en renodlad priskalkyl för 
att ta fram pålägget per vara kan bruttovinstmarginalen användas istället. Den här metoden 
där anskaffningsvärdet räknas fram baklänges tillämpas främst av praktiska skäl. Här 
poängteras också att om bruttovinstmarginalen används ska den spegla den faktiska 
vinstmarginalen och således måste förändringar i pris eller bruttovinstmarginalen beaktas.123 

Det måste också beaktas att ett lands lagstiftning påverkar redovisningen. I följande avsnitt 
behandlar vi skattelagstiftningen. 

3.8 Skattelagstiftningens inverkan 

Skattelagstiftningen är något som företag måste följa. I de fall där det inte finns en specifik 
skatteregel hänvisar inkomstskattelagen till god redovisningssed. Vid värdering av varulager 
föreskrivs FIFU-metoden i enlighet med skattelagstiftningen. Det finns två skatterättsliga 
värderingsregler, huvudregeln och alternativregeln. 124  
 
Huvudregeln säger att värderingen ska göras enligt LVP det vill säga på samma sätt som ÅRL 
föreskriver. Här föreligger dock en betydelsefull skillnad och detta är att tillgången inte får tas 
upp ”till lägre värde än det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet”. 125 
Alternativregeln kan också tillämpas vid värdering av varulager. Den innebär att lagret 

                                                   
119 Föreningen Auktoriserade Revisorer, Samlingsvolymen del 1, 979-980. 
120 Smith, Redovisningens språk, 58. 
121 Ibid., 133-134. 
122 Sundgren, Nilsson och Nilsson, Internationell redovisning –  teori och praxis, 117. 
123 Föreningen Auktoriserade Revisorer, Samlingsvolymen del 1, 743 
124 Pär Falkman, Redovisning och skatt (Malmö: Liber 2004), 63. 
125 Inkomstskattelag (1999:1229) 17 kap 3 §, B1622 



TEORIER OM VARULAGERVÄRDERING 
__________________________________________________________________________________ 
 

 26

värderas till 97 procent av de samlade anskaffningsutgifterna. 126  Resterande tre procent 
kostnadsförs för att kompensera för inkurans. Även vid värdering till nettoförsäljningsvärde 
ska hänsyn tas till inkurans.127 Om lagret har värderats till nettoförsäljningsvärde kan inte 
alternativregeln tillämpas. Det finns dock ett sätt att kringgå detta även om inventeringen 
gjorts till nettoförsäljningsvärde, genom att byta ut nettoförsäljningsvärdet mot 
anskaffningsutgiften på aktuella poster.128  
 
Nedan kommer vi att mer i detalj redogöra för inkurans och hur detta tas i beaktande vid 
värdering av varulager. 

3.9 Inkurans 

Inkurans i varulager, det vill säga omoderna varor eller varor som det är något fel på, leder till 
att varulagret inte blir korrekt värderat. Det är speciellt viktigt att ta inkurans i beaktning när 
ett varulager ska värderas i en bransch som är modebetonad eller när varulagret består av 
varor vars hållbarhet är begränsad. Detta är i båda fallen vanligt förekommande för 
handelsföretag. Det är inte lätt att göra en objektiv värdering av inkurans, vanligen värderas 
varulagret till LVP och inkuransen sägs på så sätt ha blivit beaktad. Detta är dock något som 
revisorerna särskilt brukar kontrollera eftersom det är direkt resultatpåverkande, inkurans i 
varulagret ökar kostnaden för sålda varor och sänker årets resultat. Det handlar i många fall 
även om en bedömning som görs mer eller mindre subjektivt. Även för revisorerna kan det 
dock vara svårt att göra en korrekt bedömning eftersom det inte alltid är lätt att sätta sig in i 
frågan utan att känna till företaget och branschen väl.129 

Hur ska då en eventuell inkurans behandlas? Som tidigare beskrivits ska en eventuell inkurans 
uppskattas och tas i beaktande vid redovisningen. Men om det först senare upptäcks att 
förändringar i bedömningarna föreligger till exempel då ny information erhållits, regleras det i 
IAS 8 p 32. Redovisningsmässigt gäller då att korrigeringen sker den period den upptäcks 
utan att tidigare perioder behöver korrigeras, vidare krävs att upplysningar lämnas om 
karaktär och belopp.130  

I Redovisningsrådets rekommendationer, RR 2 behandlas inkurans i varulager.  Då inkuranta 
varor behandlas måste hänsyn tas till att försäljningspriset beräknas minska, vilket följer utav 
att försiktighetsprincipen föreskriver att inkuranta varor ska nedskrivas.  För inkurans i form 
av övertalighet måste också hänsyn till minskat försäljningspris beaktas.131  

Det optimala sättet att hantera inkurans och tillika huvudregeln är att värderingen sker post för 
post. Vid stora lager med många artiklar kan detta vara svårt och då tillåts användning av så 
kallade schablonmetoder.  Ett exempel på en schablonmetod är en inkuranstrappa. För att 
detta ska tillåtas krävs det dock att det finns tillförlitliga underlag, att metoden tillämpas 
konsekvent och att värdet anses likvärdigt med det som skulle ha erhållits vid en individuell 

                                                   
126 Asbjörn Eriksson, Praktisk beskattningsrätt - lärobok i inkomst- och förmögenhetsbeskattning (Lund: 

Studentlitteratur, 2000), 304. 
127 Falkman, Redovisning och skatt, 63-64. 
128 Eriksson, Praktisk beskattningsrätt - lärobok i inkomst- och förmögenhetsbeskattning, 304. 
129 Sundgren, Nilsson och Nilsson, Internationell redovisning – teori och praxis, 117-118. 
130 Ibid., 295. 
131 http://www.bfn.se/redovisning/nyutt/utt_inkuranstrappa.aspx 2007-11-26 kl 08.00 
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bedömning. Inkuranstrappor används för att uppskatta lagrets inkurans som orsakats av annat 
än fysisk förstörelse. Utformningen varierar mellan olika inkuranstrappor beroende på vad 
lagret består av. Principiellt regleras nedskrivningarna procentuellt per artikel där ”för få” 
artiklar har lämnat lagret.132 

Att inkurans förekommer i varulager är något vi är övertygade om, men till vilken grad och 
hur den säkerställs hos företagen är något som vi avser att studera i vår empiriska studie. 

3.10 Intern kontroll 

Effektiva interna kontroller är inte alltid lätta att bibehålla. Risker och procedurer förändras 
över tid och för detta kan COSO:s ramverk vara till hjälp. COSO (Committe of Sponsoring of 
Organizations of the Treadway Commission) har utformat ett ramverk för intern kontroll, 
vilken består av fem delar: kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollåtgärder, information och 
kommunikation samt övervakning. Ramverket ska underlätta för företag att erhålla goda 
interna kontroller.133 Syftet med intern kontroll är enligt Rittenberg et al ”to achive reliable 
financial reporting”.134 

Kontrollmiljön är grunden i ramverket och har således en central roll i hur övriga delar i 
ramverket fungerar. Med kontrollmiljö avses exempelvis etik och moral, ansvarsfördelning, 
kompetens, filosofi hos ledning och hur organisationen är uppbyggd i sin helhet. Denna del i 
ramverket är enligt Campbell et al den svåraste delen att ”mäta” då den har att göra med hela 
den organisationskultur som finns i företaget.135 

Riskbedömningen handlar om att identifiera risker och minimera dessa. Med andra ord är det 
viktigt att det i företaget finns planer och rutiner över hur dessa ska undvikas eller åtminstone 
reduceras till en acceptabel nivå.136 

Kontrollåtgärder är de aktiviteter och rutiner som finns för att just reducera riskerna. Ledande 
företag inriktar sig snarare på förebyggande än upptäckande åtgärder.137 

Med information och kommunikation avses att det bör finnas ett informationsflöde inom 
organisationen. Information bör begränsas till det som är viktigast. Översvämmas man av 
information resulterar detta ofta också i ett misslyckande att få fram det mest viktiga.138 

Den sista delen i ramverket är övervakning, vilket avser hur effektiv övervakningen av det 
interna kontrollsystemet är av ledningen i företaget.139 

 

                                                   
132 Ibid. 
133 Larry E. Rittenberg, Frank Martens and Charles E. Landes, ”Internal Control Guidance – Not Just a Small 

Matter”, Journal of Accountancy, 203 (2007): 47. 
134 Ibid., 49. 
135 David R. Campbell, Mary Campbell and Gary W. Adams, ”Adding Significant Value with Internal Controls”, 

CPA Journal, 76 (2006): 21. 
136 Ibid., 23. 
137 Ibid. 
138 Ibid., 24. 
139 Rittenberg, Martens and Landes, ”Internal Control Guidance – Not Just a Small Matter”, 49. 
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Figur 2. COSO-ramverkets delar för intern kontroll. 
Källa: Rittenberg, Martens and Landes, ”Internal Control Guidance – Not Just a Small 
Matter”, 47. 

En åtgärd för intern kontroll av varulager är inventering. Inventering av lager ska ske minst en 
gång per år, vilket är lagstadgat i skattelagstiftningen.140 Inventeringen skapar en bild av 
varulagret som företaget kan använda sig av för att stämma av med bokföringen.141   

Om ett företag vill få siffrorna att se bättre ut än verkligheten är ett sätt att göra en felaktig 
inventering där det uppges fler artiklar i lagret än vad som faktiskt finns. Detta kan vara svårt 
att upptäcka i första taget men några tecken på att så är fallet är att lagret ökar mer än vad 
försäljningen gör, omsättningshastigheten minskar eller lagervärdet ökar mer än övriga 
tillgångar.142 

Då det finns risk att företaget inte sköts enligt ägarnas rekommendationer, finns det för 
noterade företag i Sverige på A-listan och för företag på O-listan som har ett marknadsvärde 
på över tre miljarder, en bolagsstyrningskod. I koden sägs det att ”styrelsen skall se till att 
bolaget har god intern kontroll och fortlöpande hålla sig informerad om och utvärdera hur 
bolagets system för intern kontroll fungerar” vidare ska en rapport avseende den interna 
kontrollen lämnas för att sedan granskas av bolagets revisorer. Avsikten med koden är att 
bevara ägarnas intressen, men det har framkommit kritik mot koden där den sägs vara ”som 
en tom ram”. Oavsett om fallet är så eller ej är de flesta överens om att internkontroll är bra 
både för företagen och för att ta tillvara ägarnas intresse.143 

I vår undersökning har vi för avsikt att se vilka rutiner företagen i vår undersökningsgrupp har 
med avseende på intern kontroll. Vi har dock inte för avsikt att försöka mäta eller beskriva 
hela kontrollmiljön hos handelsföretagen i vår studie, då detta hade krävt betydligt mer än att 
intervjua dessa för att få en inblick i. Vi kommer istället att inrikta oss på de risker företagen 
själva har identifierat och olika aktiviteter och rutiner som finns för att reducera dessa.  

3.11 Omsättningshastighet 

Omsättningshastighet är ett mått som visar hur fort kapital omsätts i företaget och kan 
beräknas utifrån varulagret.144 Omsättningshastighet kan beräknas som KSV/Genomsnittligt 
lager till anskaffningsvärde. Omsättningshastigheten påverkas av vilken värderingsmetod som 
används, internationellt används SIFU, vilket resulterar i en annan omsättningshastighet än 

                                                   
140 Lag (1955:257) Om inventering av varulager för inkomsttaxeringen, B1803 
141 Föreningen Auktoriserade Revisorer, ”Reglerna runt lager och lagervärdering”, 9.  
142 Joseph T. Wells, “Ghost Goods How to Spot Phantom Inventory”, Journal of Accountancy 6 (2001): 33-36. 
143 Elisabeth Precht, ”Internkontroll är som en tom ram – den måste fyllas med regler och anvisningar”, Balans 1 

(2006): 14-16. 
144 Grönlund, Tagesson och Öhman, Principbaserad redovisning, 44. 
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om exempelvis FIFU används. Omsättningshastigheten är ett bra mått för att se hur ett företag 
går, men det finns också brister med denna metod som man måste vara medveten om. Det kan 
till exempel förekomma säsongsvariationer, vilket påverkar omsättningshastigheten och måste 
beaktas.145 Omsättningshastigheten för handelsföretag ska överstiga två gånger per år enligt 
Brown, för att inte lagerhållningskostnaderna ska bli för höga. Det kan åtgärdas genom att 
försäljningen ökar eller att ett tillfälligt inköpsstopp införes.146 

3.12 Vår syn på varulagervärdering 

Här presenterar vi hur vi ser på processen varulagervärdering, det vill säga vad som inverkar 
på varulagervärderingen. Vi har gjort en övergripande figur av hur vi tolkar och kopplar ihop 
den teoretiska referensramen som vi har behandlat i detta avsnitt för att erinra läsaren om vad 
vi tagit upp och ge vår syn på varulagervärdering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Vår syn på värdering av varulager i handelsföretag. 

Att värdera ett varulager består av många steg, det är svårt att säga att det görs i en speciell 
ordning eftersom flera olika delar är beroende av varandra. Företagets storlek och vilket 
system som valts att tillämpas påverkar också tillvägagångssättet. För att summera våra 
                                                   
145 Arthur J. Keown et al, Foundations of Finance: the Logic and Practice of Financial Management (Upper 

Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2006), 122-123. 
146 Don J. Brown, ”Do you know your Annual Unit Turnover Rate?”, Dealernews october (2007): 98-99. 
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teorier utgår vi från att redovisningsprinciperna påverkar förfarandet, eftersom vi har en 
principbaserad redovisning i Sverige. Värderingsmetoderna påverkar utfallet av värderingen 
samtidigt som värderingsmetoderna även styrs av lagar. Vi tror att vissa lagar har en mer 
prioriterad roll i praktiken främst då skattelagstiftningen. Vi tror också att förekomsten av bra 
och vedertagna interna rutiner leder till att det är lättare att värdera varulagret och att resultatet 
blir mer tillförlitligt. 

Utifrån vår syn på varulagervärdering och med den teoretiska referensramen utformade vi en 
intervjumall som låg till grund för vår empiriska förstudie. I nästa kapitel ska vi mer detaljerat 
förklara hur vi har gått tillväga.   
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4 PRAKTISK METOD 

Det finns många sätt att finna kunskap, i detta kapitel kommer vi att redogöra för hur vi 
praktiskt har gått till väga för att finna den kunskap vi söker. Detta kapitel syftar till att 
tydliggöra de praktiska bitarna och motiveringarna till vårt tillvägagångssätt. 
 

4.1 Kvalitativ eller kvantitativ studie? 

Kvalitativ och kvantitativ metod är olika såtillvida att en kvalitativ studie syftar till att 
redogöra för vad ett fenomen innebär och handlar om, medan en kvantitativ studie syftar till 
att fastställa mängd och samband med andra faktorer.147 Med den kvalitativa analysen görs ett 
försök att tränga djupt in i problematiken, vilket gör att nyanser lättare kan fångas upp. En 
nackdel med denna metod är att den inte är särskilt exakt, men en stor fördel är att den leder 
oss in till nya forskningsområden och även andra infallsvinklar till redan undersökta 
fenomen.148  I en kvantitativ studie är målsättningen att kunna generalisera ett resultat till att 
gälla en hel population. Resultatet fastställs statistiskt genom antingen hypotesprövning eller 
deskriptivt.149   

Den kvantitativa studien förespråkas om forskaren har en positivistisk kunskapssyn då den 
betonar flera viktiga utgångspunkter för den positivistiska kunskapssynen som objektivitet, 
generalisering, vetenskaplig metod etc.150 Den kvalitativa studien förespråkas däremot om 
kunskapssynen är hermeneutisk, eftersom det då handlar om en tolkningslära. 151 

Eftersom denna uppsats utgår från det hermeneutiska synsättet, då vi vill tolka och förstå 
problematiken kring varulagervärdering i handelsföretag, kommer vi att genomföra en 
kvalitativ studie. Detta kommer att ge oss ökad möjlighet att förstå, tolka och fånga upp 
komplexiteten vid varulagervärdering. 

4.2 Urval 

För att bestämma vilka respondenter vi skulle ha i vår empiriska studie behövde vi göra ett 
urval. Vid en kvalitativ studie ska urvalet inte ske statistiskt, då ett statistiskt urval eftersträvar 
ett slumpmässigt eller representativt urval i en större population. Urvalet ska istället vara 
strategiskt, där företag som belyser olika sidor av det som ska studeras väljs ut.152 Eftersom vi 
ville få tillgång till så korrekt information som möjligt och intervjua den som visste mest om 
lagervärdering inom företaget, frågade vi efter den person som hade hand om 
lagervärderingen inom företaget. Våra intervjupersoners befattningar i de olika företagen 
skilde sig således åt. Vi har intervjuat två ekonomichefer, en ekonom där vi även senare 
kompletterade med ekonomichefen på företaget och en konsult då ett av företagen i vår studie 

                                                   
147 Karin Widerberg, Kvalitativ forskning i praktiken (Lund: Studentlitteratur, 2002), 15. 
148 Conny Svenning, Metodboken (Eslöv: Lorentz förlag, 2003), 159. 
149 Runa Patel och Bo Davidsson, Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning  (Lund: Studentlitteratur, 2003), 109-110. 
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151 Widerberg, Kvalitativ forskning i praktiken, 26. 
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anlitade en redovisningsbyrå för bokföringen. När vi valde ut två revisorer, en för förstudien 
och en för den empiriska studien, hade vi följande kriterier: 

1. Revisorn ska vara auktoriserad 
2. Revisorn ska arbeta aktivt med värdering av varulager i handelsföretag 

Med dessa kriterier hade vi som mål att få en respondent som var erfaren och hade god insikt 
och kunskap inom vårt ämnesområde. 

Valet av företag gjordes utifrån följande uppställda kriterier: 

1. Handelsföretag lokaliserade i Umeå 
2. Företag där varulagret utgör en väsentlig post i balansräkningen 

Dessa kriterier valdes för att handelsföretag är det vi avser att undersöka och vi ansåg det 
fördelaktigt om vi kunde intervjua dem personligen istället för per telefon, därav 
lokaliseringskravet. Att vi valde handelsföretag med ett stort varulager beror på att vi ville 
studera företag där varulagervärderingen spelar en viktig roll i redovisningen, vilket vi antog 
den skulle göra hos ett företag där varulagerposten är stor. 

För att välja ut våra sex studieobjekt använde vi oss av ett bekvämlighetsurval. 
Bekvämlighetsurval innebär att respondenter väljs utifrån att de är ”lättast att få tag i”.153 För 
att hitta lämpliga företag för vår studie bestämde vi oss för en begränsning till fyra 
handelsföretag inom två olika branscher, två företag från vardera branschen. Att vi valde detta 
upplägg beror på att vi inte ville gå för ”smalt” genom att välja endast en bransch då vi ansåg 
att det då fanns en risk att bara fånga upp mindre variationer i värderingen av varulager. Vi 
ville inte heller bli för ”breda” vilket vi trodde att vi kunde bli med helt olika branscher. Vi 
såg också en fördel i att kunna jämföra företag inom samma bransch då vi avsåg att fånga upp 
eventuella likheter och skillnader i tillvägagångssätten vid värdering av varulager. De 
branscher som vi valde att studera var livsmedel och byggvaruhandeln. Efter att vi ställt upp 
våra kriterier gick vi igenom vilka företag som uppfyllde dessa och tog kontakt med de 
företag vi bäst tyckte passade in utifrån våra kriterier. 

Revisorerna valdes från två olika stora revisionsbyråer lokaliserade i Umeå. 

4.2.1 Access 

Att få access eller tillgång kan ibland vara svårt. I vår studie har de flesta respondenterna höga 
befattningar, vilket innebär att de har mycket att göra och ofta befinner sig på resande fot. 
Detta faktum försvårade för oss när vi skulle göra våra intervjuer. Accessproblemet kan också 
yttra sig som att respondenten inte vill låta sig bli intervjuas. Detta kan bero på flera olika 
saker exempelvis att viss information kan skada företaget om den kommer ut.154 Vi upplevde 
dock inte att någon skulle ha tackat nej till att bli intervjuad på grund av det. Men under en 
intervju poängterades det att man inte ville att vi skulle publicera vissa siffror som nämndes 
eftersom det inte var information som var tillgänglig för allmänheten. 
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När vi tog kontakt med företagen möttes vi av så kallade ”gate-keepers”, det vill säga 
personer som ”kontrollerar tillgången till den information som forskaren söker.”155  I vårt fall 
var det ofta receptionister, men dessa var övervägande trevliga och hjälpte oss att hamna rätt. 
Hos ett företag tog det dock längre tid, då vi blev hänvisade från person till person innan vi 
slutligen hamnade rätt.  

Att få access till den sista revisorn i vår studie var svårare. Vid två tillfällen ringde vi en 
revisionsbyrå där vi blev hänvisade från den ena till den andra gate-keepern. Vid båda 
tillfällena blev vi slutligen lovade att vår förfrågning om access skulle föras vidare och att vi 
skulle bli uppringda. Dock var det aldrig någon som tog kontakt med oss utan vi fick söka 
access hos en annan revisionsbyrå.  

Det är viktigt att ta hänsyn till de etiska aspekterna vid en studie och att informera 
respondenten om studiens mål och även hur den ska publiceras.156 Respondenten ska vara 
medveten om att den ingår i studien och medverka frivilligt.157 För att försäkra oss om detta 
informerade vi respondenterna om studiens syfte innan de ombads medverka. Vi frågade 
också om respondenterna ville vara anonyma och om de ville läsa igenom sammanställningen 
från intervjun och godkänna den innan tryckning. Ingen av respondenterna ville vara anonym 
men alla ville läsa igenom den del som de berördes av innan tryckning. Med detta avsåg vi 
bygga upp en tilltro mellan oss och respondenten. Det kändes också som att vi uppnådde detta 
då alla svarade ja direkt. 

Svenning menar att intervjuaren bör se upp om respondenten har ansvar eller inflytande över 
den verksamhet som på något sätt ska ”utvärderas”. 158  Risken är då att man kan få en 
förskönad bild av verkligheten och eventuella problem inte tas upp. Eftersom vi studerar hur 
handelsföretag praktiskt går tillväga vid värdering tror vi att det finns en risk att 
handelsföretagen inte berättar om alla problem, men att vi kan minska denna risk genom att 
ställa frågor om problem som finns. Därför valde vi att göra en förstudie för att säkerställa var 
eventuella problem ligger för att således kunna ställa frågor om dessa vid intervjuerna. 

4.2.2 Företagskontakt 

Efter att ha valt ut de branscher vi ville studera, började vi kontakta företag. Kontakt skedde 
genom att vi ringde respektive företagskontor i Umeå. Först kontaktade vi Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers för att genomföra vår förstudie, här blev vi direkt hänvisade till en 
revisor som ställde upp på att bli intervjuad. 

När det var dags för vår huvudstudie kontaktade vi först Konsum Nord via deras huvudkontor, 
där blev vi hänvisade till ekonomichefen som svarade att han ställer upp. Nästa företag vi 
ringde var ICA. Här stötte vi dock på ett problem då det inte finns något huvudkontor i Umeå. 
Vi valde då att kontakta ICA Supermarketbutiken på Mariehem i Umeå. Där fick vi prata med 
butikschefen som förklarade att ICA Supermarket anlitade en redovisningsbyrå för att sköta 
redovisningen och att vi gärna fick kontakta dem. Vi tog därför kontakt med 
redovisningsbyrån och talade med den ansvarige för ICA Supermarketbutikens redovisning. 
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Även här fick vi tillåtelse att göra en intervju. Tredje företaget vi kontaktade var K-Rauta. Här 
ringde vi butiken i Umeå och kopplades till driftchefen som även han gärna ställde upp. Vi 
ringde även till Byggmax som avböjde på grund av att redovisningen sköttes centralt. Då våra 
frågor berörde huvudkontoret, som inte är beläget i Umeå blev vi hänvisade vidare. Då vi i 
första hand ville göra besöksintervjuer föll Byggmax bort just på grund av att detta inte var 
möjligt. Även Beijers avböjde på grund av tidsbrist de närmaste veckorna. Slutligen 
kontaktade vi byggföretaget Bäcklunds, där vi blev hänvisade till ekonomichefen som 
meddelade att han ställer upp.  

Desto svårare var det att hitta ytterligare en revisor att intervjua. Ernst & Young kontaktade vi 
två gånger och båda gångerna lovade de att ringa tillbaka med ett namn till oss, vilket de dock 
inte gjorde. Att vi kontaktade just Ernst & Young berodde på att vi hade kommit i kontakt 
med dem tidigare, och vi ville få ett förtydligande kring deras uttalande om att det fanns 
svårigheter kring en korrekt lagervärdering. Tyvärr hade vi som tidigare nämnt ingen 
framgång med att få tillstånd en intervju med dem. Sedan kontaktade vi LRF Konsult, men då 
det visade sig att de inte jobbar med lagervärdering föll de bort. Efter det kontaktade vi 
Deloitte och där fick vi tid för en intervju. Sammantaget blev det Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers, Konsum Nord, ICA via redovisningsbyrån, K-Rauta, Bäcklunds och 
Deloitte som vi intervjuade. 

4.3 Primärkällor 

Datakällor som samlats in själv av personen i fråga kallas för primärdata.159 Då vårt syfte är 
att studera problematiken vid varulagervärdering i handelsföretag valde vi att basera den 
empiriska delen av vår studie på primärdata som vi inhämtade via intervjuer. Det hade även 
varit teoretiskt möjligt att samla in primärdata genom observationer.160 För vår studie ansåg vi 
ändå att detta inte var praktiskt genomförbart då detta skulle ha krävt en längre tids studie av 
företagen. 

För att ge en ökad förståelse till handelsföretagen och varför de möjligen valde de strategier 
som de gjorde, kompletterade vi primärkällorna i den empiriska delen med sekundärkällor i 
form av bakgrundsfakta om varje företag, vilket inhämtades från företagens hemsidor. Våra 
primära och sekundära källor avser vi att tolka och analysera för att kunna besvara vår 
problemformulering. 

4.4 Intervjuerna 

4.4.1 Struktur 

Vid utformningen av intervjun måste både graden av strukturering och standardisering 
beaktas. Vilken information som erhålls från intervjun beror på hur strukturerad och 
standardiserad den är. 161  Hur strukturerad en intervju är definieras av hur mycket 
svarsutrymme som respondenten får. En strukturerad intervju lämnar ett litet utrymme för 
respondenten, vilket innebär att det bara finns ett fåtal möjliga svar och den ostrukturerade ger 

                                                   
159 Lundahl och Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 52. 
160 Ibid., 123-124. 
161 Patel och Davidsson, Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning, 60-62. 
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stort svarsutrymme. 162 Den ostrukturerade intervjun, öppnar upp för möjligheten att få en 
”djupare förståelse av subjektens perspektiv”.163  

Vidare måste graden av standardisering, det vill säga hur mycket utrymme det finns för att 
förändra ”frågornas utformning och inbördes ordning”, också beaktas vid utformningen av 
intervjun.164 Det finns tre grader av standardisering: standardiserade, semistandardiserade och 
ostandardiserade intervjuer. I den standardiserade intervjun är både frågorna och ordningen på 
dessa på förhand bestämda, medan den ostandardiserade ger mer utrymme för att ändra både 
ordningsföljden och själva frågorna. En semistandardiserad intervju är ett mellanting mellan 
standardiserad och ostandardiserad intervju.165   

Vi valde en ostandardiserad intervjuform med låg struktureringsgrad. Att vi valde den formen 
av intervju beror på att vi ville fånga upp hur de olika företagen går tillväga när de värderar 
sina varulager. För att få en så bra uppfattning om detta som möjligt ville vi ge 
respondenterna ett stort svarsutrymme samtidigt som vi ville styra intervjun såtillvida att den 
omfattade på förhand fastställda områden. 

4.4.2 Förberedelse 

Förberedelserna inför intervjuerna bestod i att ta fram en intervjumall, som sedan låg till 
grund för intervjuerna. Totalt har vi utformat tre intervjumallar, en för förstudien, en inför 
intervjuerna med handelsföretagen samt en till den avslutande intervjun med revisorn. 
Intervjumallarna togs fram för att besvara problemformuleringen och uppfylla syftet. 
Respondenterna fick ta del av intervjumallen innan intervjun då vi trodde att vi skulle få mer 
kvalitativ information om respondenten var förberedd inför intervjun, eftersom 
varulagervärderingen är komplex och innefattar många steg som vanligtvis sköts av flera 
olika personer. 

4.4.3 Genomförande, process och sammanställning av intervjuerna  

Vi valde att göra besöksintervjuer, det vill säga vi åkte till respondenten och intervjuade 
denne på sin arbetsplats. Denna metod är en dyr metod som tar mycket tid i anspråk men 
också en metod som ger utförliga svar med hög kvalitet. 166  Eftersom vi begränsat vår 
undersökning till handelsföretag i Umeå, ansåg vi inte att denna metod var särskild dyr för oss 
vare sig i tid eller i pengar då avståndet till våra respondenter inte var långt.   

Det finns många fördelar med att göra besöksintervjuer, framförallt att många och invecklade 
frågor kan ställas samtidigt som eventuella oklarheter kan redas ut på ett enkelt sätt.167  Då vi 
ansåg att vi just behövde ställa invecklade frågor med eventuella följdfrågor för att vara säkra 
på att inte misstolka samt att få med allt av vikt kändes besöksintervjuer rätt för oss. 

                                                   
162 Lundahl och Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 116-117. 
163 May, Samhällsvetenskaplig forskning, 152. 
164 Patel och Davidsson, Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning, 60-62. 
165 Lundahl och Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 115-116. 
166 Karin Dahmström, Från datainsamling till rapport (Lund: Studentlitteratur, 2000), 71-75. 
167 Ibid. 
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Det finns även nackdelar med besöksintervjuer, en sådan är ”risken för intervjuareffekter”. 
Med detta menas att intervjuaren styr eller påverkar respondenten, vilket leder till 
snedvridning i undersökningen.168 För att minimera risken för detta förberedde vi oss inför 
intervjuerna och gjorde frågor och följdfrågor så öppna som möjligt för att på så sätt minska 
risken för att styra respondenten. 

En kompletterande intervju var vi dock tvungna att göra per telefon då respondenten var 
lokaliserad i Stockholm och vi inte hade möjlighet att åka dit. 

Vårt tillvägagångssätt under intervjuerna har varit liknande under samtliga intervjuer. Detta 
innebär att en och samma person av oss har fungerat som intervjuare medan den andra har fört 
anteckningar. Den som antecknat har även ställt följdfrågor ibland när det behövts för att 
komplettera intervjuaren. Våra frågor har dock inte tagits upp i samma ordning vid varje 
intervju, vilket vi tidigare nämnt då vi valt en ostandardiserad intervjumetod. Frågorna har 
istället ställts utifrån hur samtalet har utvecklats sig. 

Intervjun inleddes med frågor av mer allmän karaktär om intervjupersonens befattning och 
bakgrund. Avsikten med det var att dels få information om respondenten som kunde tänkas 
vara av vikt vid analyseringen av intervjun, men dels även för att skapa ett bra ”klimat” innan 
själva intervjun startade för att på så sätt få en givande intervju.169 

Efter första intervjun gjorde vi ett par små förändringar i vår intervjumall. Vi upptäckte att 
stölder var ett ämne som vi inte hade med bland våra frågor, men att detta var ett stort 
problem i handelsföretag. Vi kompletterade därför vår intervjumall med en fråga kring stölder 
och huruvida dessa har någon effekt på varulagervärderingen. Vi kom också fram till att 
respondenterna inte tänker i termer såsom ”redovisningsprinciper” och att vår fråga kring 
vilken eller vilka av redovisningsprinciperna i ÅRL som har betydelse vid varulagervärdering. 
Här har vi istället tolkat och analyserat utifrån de svar vi erhållit från övriga frågor huruvida 
principerna tas i beaktande eller ej.  

Att intervjua är ingen lätt process, det krävs mycket för att samtidigt ställa frågor, lyssna och 
anteckna. Att enbart anteckna är riskabelt då det är lätt hänt att informationen som fås genom 
intervjun då minskas. Under en intervju är det nämligen svårt att hinna med att anteckna och 
det som antecknas mer eller mindre selekteras. ”Vi filtrerar det som sägs och ‘filtret’ utgörs 
av vår förförståelse, men också av alla de kultur- och personbundna föreställningar som styr 
vår tolkning av ordens mening.”170 Risken är att intervjuaren hör det denna vill höra. Därför 
bandade vi våra intervjuer för att säkerställa att vi inte skulle missa eller glömma något. Efter 
intervjuerna skrev vi också ut dessa i sin helhet i skriftform, innan vi började bearbeta och 
analysera intervjumaterialet. 

Enligt Holme och Solvang är det viktigt att låta intervjupersonen själv formulera sina åsikter 
och att forskaren har en roll som förstående lyssnare. Om intervjupersonen får möjlighet att gå 
igenom sina svar efter intervjutillfället kan han/hon då ta ställning till om forskaren tolkat 
svaren på ett bra sätt.171 Efter att vi skrivit ut intervjuerna i skrift och sedan sammanställt vår 

                                                   
168 Ibid., 74-75. 
169 Annika Lantz, Intervjumetodik (Lund: Studentlitteratur, 2007), 58. 
170 Ibid., 105-106. 
171 Holme och Solvang, Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa metoder, 106-107. 
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empiri, lät vi våra intervjupersoner ta del av det material som berörde dem. På så sätt fick vi 
bekräftat om vi tolkat deras svar rätt. 

4.5 Källkritik 

När intervjuerna ska beaktas som källor, bör man fråga sig om respondenterna varit helt 
sanningsenliga. Det som är frågan här är om de undanhållit något eller förskönat verkligheten. 
Vi anser att vi försökt eliminera denna riska genom att beröra eventuella problemområden vid 
intervjuerna. 

Då vi tog kontakt med handelsföretagen frågade vi efter den person som hade hand om 
lagervärderingen inom företaget. Som vi tidigare nämnt blev utfallet av vilken befattning den 
person som vi sedan blev hänvisade till hade. I ett av handelsföretagen intervjuade vi först 
driftchefen som också var ekonom, vilken som det senare visade sig inte hade hand om de 
redovisningsfrågor vi berörde. Därför fick vi göra en kompletterande intervju med 
huvudkontoret för detta handelsföretag. Möjligen hade det därför varit bättre om vi vid 
kontakt med företagen hade frågat efter ekonomichefen. Vi anser ändå att vi täckt upp 
informationen från detta företag väl, då vi pratat med en person som kände till de dagliga 
rutinerna på företaget och en person som jobbade med redovisningsfrågorna. 

Vi är medvetna om att den information som hämtats från företagens hemsidor har publicerats 
av företagen själva och troligtvis skrivits med en ”positiv anda”.   
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5 EMPIRI FÖRSTUDIE 

För att stämma av om vår teoretiska referensram var tillämpningsbar och huruvida vi missat 
någon viktig del, genomförde vi en förstudie. Denna förstudie kommer vi att redogöra för i 
detta kapitel. Förstudien kommer sedan att ligga till grund för vår huvudstudie. 
 
Vi valde att genomföra en förstudie med en revisor. Avsikten med denna var att få en opartisk 
vinkling av varulagervärdering och vad som eventuellt kan vara problemfyllt vid 
varulagervärdering samt att se om vi själva fyllt upp allt eller missat något. För att fånga upp 
vad vi eventuellt hade missat i teorin intervjuade vi en revisor på Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers. 

5.1 Förstudien 

Öhrlings, Umeå den 23 november 2007 klockan 8.30-9.00 
 
Vår förstudie gjordes genom en intervju med Mattias Axelson som är auktoriserad revisor på 
Öhrlings. 

Mattias Axelsson förklarade att varulagervärdering framförallt handlar om två saker, att 
fastställa rätt anskaffningsvärde och att bedöma inkurans. Den vanligaste värderingsmetoden 
är att värdera till anskaffningsvärde och detta är förhållandevis lätt att göra för handelsföretag, 
svårare när det gäller egentillverkning. Vidare menade han att varulagervärdering kan skilja 
sig en hel del från företag till företag. ”Det optimala är att utgå från det faktiska värdet, lägga 
till eventuella kostnader som krävs för att få varan på plats för att erhålla anskaffningsvärdet, 
för att sedan göra en inkuransbedömning.” 

En alternativvariant finns och som enligt revisorn är vanligt för handelsföretag med små lager 
och stor omsättningshastighet. Alternativvarianten går ut på att värdera till utpris, det pris som 
varan säljs för. Momsen räknas då bort samt de påslag som gjorts per produktgrupp. 

Mattias ansåg att det svåra är att bedöma inkurans, det är viktigt att beakta om något är 
föråldrat eller skadat. Om det finns någon form av system för uppföljning är detta ett väldigt 
bra verktyg, annars är det till hjälp att analysera omsättningshastighet samt att göra 
kontrollinventeringar. Andra risker, utöver inkurans, som han ansåg föreligga vid värdering är 
att företaget inte tar i beaktande eventuella rabatter eller bonus som leverantörer gett. 
Valutakursdifferenser kan även ställa till det om företaget handlat från utlandet. 

Intern kontroll i företaget är även något som revisorer försöker greppa när de är ute i 
företaget. Mattias menade att detta görs framförallt genom att försöka få en uppfattning om 
hur företaget går tillväga vid prissättning och hur inkuransen säkerställs. 

Mattias tyckte att regelverk och normer efterlevs bra i företagen, även om det oftast är 
utarbetade modeller i företagen som följs år efter år, istället för att rekommendationerna läses. 
Mattias ansåg också att det finns en konsekvens i företagen. Det är sällan som 
värderingsmetoder eller värderingsprinciper byts, och när detta görs diskuteras det vanligen 
med revisorn först. ”Vad man normalt sett kanske förfinar från år till år är väl inkuransbiten 
tycker jag, man tänker igenom det mer och mer.” 
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En problematik som Mattias kunde se var hanteringen av inkuransen, då dels inkuransen bör 
behandlas försiktigt för att företaget inte ska hamna i någon skattetvist. Men samtidigt handlar 
det om att inte värdera lagret för högt så att balansräkningen känns trygg. Han menade dock 
att det var vanligt med en schabloninkurans ”rakt upp och ner”. Vid hanteringen av 
provisioner, så kallade kickbacks, och bonus är det viktigt att ha ett bra systemstöd tyckte 
revisorn, detta för att säkerställa att det blir korrekt gjort. 

Vidare menade han också att värdering med olika metoder egentligen i slutändan teoretiskt 
ska bli lika, men beroende på hur de olika metoderna tillämpas blir resultatet olika, till 
exempel om fraktkostnad läggs till eller inte på anskaffningsvärdet. 

Efter att vi genomfört vår förstudie insåg vi att inkurans enligt revisorn är av större vikt än 
vad vi hade förutsett. Därför tog vi med oss revisorns synpunkter och läste in oss mer på hur 
inkurans kan behandlas och la till detta i vår teoridel. Revisorn nämnde även en annan 
värderingsmetod än att värdera till anskaffningsvärde, vilken han kallade 
”alternativvarianten”. Vi sökte information kring detta i litteraturen och fann att det fanns 
speciella regler för detaljhandelsföretag och handelsföretag som det redogörs för i 
Bokföringsnämndens rekommendationer. Teoridelen kompletterades således med detta. I 
övrigt ansåg vi att vi lyckats täcka in det som revisorn tog upp och förstudien visade att vi var 
på rätt väg i vår studie. 
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6 EMPIRI HUVUDSTUDIE 

I detta kapitel presenteras resultatet av intervjuerna. Avsikten med detta kapitel är att 
redogöra för hur de olika respondenterna praktiskt går tillväga när de värderar sina 
varulager. Företagen kommer att presenteras var och en för sig, och avslutningsvis 
presenteras en revisors syn kring detta. 
 
Vi börjar varje empiriavsnitt med en kort introduktion om varje företag, denna information är 
hämtad från företagens hemsidor. Presentationen har vi valt att ta med för att ge läsaren en 
liten inblick i företaget för att på så sätt få ett sammanhang till intervjudelen och bättre kunna 
ta till sig denna som är kärnan i empirin. 

6.1 Presentation av handelsföretagen i vår studie 

Företagen kommer att presenteras var och en för sig, då vi vill få en helhet i hur varje företag 
gör sin värdering av varulagret. Vi anser att vi tappar helhetssynen av företaget om vi skulle 
behandla varje fråga var för sig med alla företagens svar. 

6.1.1 K-Rauta 

K-Rauta helägds av den finska koncernen Kesko. K-Rauta har funnits i Sverige sedan 1996 
och i Umeå sedan den 1 mars 2007. Just nu finns det 16 varuhus i Sverige och målet är att 
växa till 26 varuhus. År 2006 omsatte nuvarande varuhus 1,5 miljarder kronor. K-Rauta har 
ett stort sortiment då de vill vara ”varuhuset för hela huset”. K-Rauta har valt att dela upp 
deras varulager i fyra grupper, vilka är VVS, verktyg, trädgård, bygg och inredning.172 

Kesko har funnits sedan 1940-talet, koncernen har följt med i utvecklingen och hela tiden 
vuxit, för att fram på 2000-talet påbörja en internationalisering.173 Idag finns Kesko i Sverige, 
Finland, Norge, Ryssland och de baltiska länderna. Totalt tillhör cirka 2 200 affärer i sju 
länder Keskos kedjeverksamhet.174 

Intervju 1 
K-Rauta, Umeå den 28 november 2007 klockan 10.00-10.45 

K-Rautas huvudkontor, telefonintervju den 28 november 2007 klockan 13.00-13.20 

Vår första intervju gjordes med ekonomen David Persson som är driftchef på K-Rauta i 
Umeå. Han har varit anställd på K-Rauta sedan december 2006 och varuhuset öppnade den 1 
mars 2007. Tidigare har han arbetat inom dagligvaruhandeln och servicehandeln. 
Arbetsmässigt tyckte han att dessa branscher är relativt lika.  

Eftersom redovisningen sköts centralt i Stockholm gjorde vi även en telefonintervju för att få 
svar på de frågor som sköttes där. Den intervjun gjordes med ekonomichefen Niklas Stagna 
på K-Rautas huvudkontor.    

                                                   
172 http://www.k-rauta.se/omk-rauta.htm 2007-11-28 kl 15.00 
173 http://www.k-rauta.se/keskoshistoria.htm 2007-11-28 kl 15.00 
174 http://www.k-rauta.se/omk-rauta.htm 2007-11-28 kl 15.00 
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Värderingsmetod och redovisningsprinciper 
David Persson berättade att deras varulager består av två delar, lagervaror och 
beställningsvaror. De har ett brett sortiment på 50 000 artiklar, som kan vara alltifrån en skruv 
till en stuga. Omsättningshastigheten på totala varulagret är fyra till sex gånger per år, att 
omsättningshastigheten var så pass låg förklarade David med att de har ett grundsortiment 
som de håller året om även om vissa artiklar är mer säsongsbetonade. 
 
Niklas Stagna förklarade att K-Rauta värderar varulagret till anskaffningsvärde och sedan 
tillämpas genomsnittspriser för att bestämma lagervärdet. K-Rauta följer Redovisningsrådets 
rekommendationer. Han ansåg att deras varulagervärdering överensstämmer bra med 
verkligheten, möjligtvis att det var värderat lite i underkant. Han tyckte det var en balansgång 
mellan att å ena sidan värdera lagret lite i underkant enligt försiktighetsprincipen och att 
samtidigt inte värdera det för lågt ur skatteaspekt.  
 
Leverantörsbonus beräknas manuellt enligt koncernrekommendationer och läggs till genom 
procentpåslag på de olika butikerna. De övriga kostnaderna som Niklas ansåg vara hänförliga 
till lagret var frakt, men eftersom nästan all frakt från svenska leverantörer är kostnadsfri var 
detta endast en liten del då K-Rauta använder svenska leverantörer till 80 procent. Övriga 
fraktkostnader läggs antingen till anskaffningsvärdet med ett generellt fraktpåslag som 
beräknas per leverantör. Detta var beroende av hur lång transportsträckan var och varierade 
allt från 20 procent när inköpen görs från utlandet till en procent vid korta transporter. En 
annan metod var att om den faktiska fraktkostnaden är beräknad kan den också läggas direkt 
på anskaffningsvärdet. 
 
Internkontroll 
David menade att de har en god internkontroll i butiken på K-Rauta. De jobbar väldigt mycket 
med att säkerställa att deras siffror på vad som finns i lagret överensstämmer med 
verkligheten. Deras system är utformat så att varje enskild artikel registreras när den anländer 
och ”avregistreras” sedan när den säljs eller lämnar varulagret på annat sätt. De har tre 
heltidsanställda som enbart jobbar med att ta emot varor, pricka varor och skicka varor. Han 
menade också att brister förekommer men att det då främst beror på att de inte har varit 
verksamma så länge i Umeå. ”Vi lär oss fortfarande det kan bli små missar som att den i 
kassan slarvar och bara registrerar en vara och tar det gånger två istället för att registrera 
båda, den mänskliga faktorn helt enkelt.” Vidare ansåg David att detta fångas upp i deras 
interna kontroller, som vid inventering. K-Rauta jobbar även löpande med minuslistor, där 
statistik förs över varor som fattas i lagret, för att på så sätt dels ha ett korrekt lagersaldo och 
även ha varor hemma för kunderna. 
 
Inkurans 
När det kom till hanteringen av inkurans förklarade David att K-Rauta hanterar inkurans dels 
genom att skriva ner varulagret, då varan inte har omsatts mer än en gång per år skriver de av 
varan till 75 procent av dess värde. Skadade varor skrivs också av, detta görs dagligen. David 
menade att på butiken begås stölder som också leder till att lagersaldot inte stämmer, detta 
fångas dock upp vid inventeringar. ”Varje vecka genomför vi inventeringar av varugrupper, 
så om vi tittar på hela året 2007 inventeras varje varugrupp en till fyra gånger.” 
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6.1.2 Bäcklunds NJ AB 

År 1861 grundades NJ Bäcklund Jernkramhandel i Umeå, grundaren var Nils Jacob Bäcklund. 
Företagets namn idag är Bäcklunds NJ AB och ingår i Gärdin & Persson-koncernen, som har 
verksamhet i fyra städer i Norrland. Bäcklunds är även det äldsta handelsföretaget i Umeå 
med sina 143 år. 175 Bäcklunds sortiment består av diverse bygg- och industriprodukter. 
Redovisningen för butiken i Umeå sköts av anställda inom företaget med säte på butiken. 

Intervju 2 
Bäcklunds, Umeå den 3 december 2007 klockan 14.00-14.50 

På Bäcklunds pratade vi med ekonomichefen Björn Nordström. Han har jobbat på företaget i 
40 år varav 30 år på den post han även har idag.  

Värderingsmetod och redovisningsprinciper 
Bäcklunds har ett stort sortiment med allt från de minsta skruvarna till stora maskiner och 
byggmaterial. Företaget har dock inte alla produkter i lager, utan vissa varor tas hem först då 
en order läggs in och en del varor tas aldrig in i lagret utan levereras direkt till kunden när en 
beställning gjorts. Detta avgörs av tillgång och efterfrågan. Omsättningshastigheten på 
lagerförda artiklar är för tillfället 3,7 gånger per år, men fem gånger per år är en siffra som 
eftersträvas. Lagret innehåller en del artiklar som är säsongskänsliga, men det är inte en 
övervägande andel menade Björn Nordström. 

Björn förklarade att Bäcklunds tillämpar Redovisningsrådets rekommendationer vid 
varulagervärdering. Varulagret värderas till anskaffningsvärdet med hjälp av 
genomsnittsmetoden eller ”glidandepris” som han själv uttryckte det. Björn ansåg att metoden 
överensstämmer väl med verkligheten. Detta värderingssätt har använts så länge som de haft 
bra systemstöd för att räkna ut genomsnittspriserna. Vidare förklarade han att de försöker 
renodla värdet på produkterna i lagret för att få ett så rättvisande värde som möjligt. För att 
göra detta har de valt att hantera övriga kostnader som frakt och emballage med mera som 
renodlade kostnader och dessa kostnadsförs således direkt. Motiveringen till detta var att 
Bäcklunds inte ville bygga in ett fiktivt övervärde i lagret vilket Björn ansåg det finns risk för 
om till exempel all frakt inkluderas i anskaffningsvärdet, då det skulle innebära att 
förflyttning av en vara ökar dess värde. Rabatter och bonus i form av volymrabatter 
intäktsförs direkt, vilket innebär att detta inte får någon påverkan på värdet av varulagret. 
Överlag tyckte Björn att lagervärdering överensstämmer med verkligheten, vilket han styrker 
med att inventeringen visar i stort sett samma värde, det överensstämmer dock aldrig helt. 

Att det bokförda varulagervärdet inte överensstämmer helt med det inventerade värdet kan 
bero på många saker. Stöld är ett stort problem som Björn menade att Bäcklunds jobbar 
mycket med för att förhindra. Det finns många åtgärder som kan göras för att förhindra 
stölder, men samtidigt är det svårt att eliminera helt då det är en service för kunderna att 
varorna är lättillgängliga för dem liksom de då även är tänkbara stöldobjekt. ”Även om detta 
är en väldigt liten procentuell del av försäljningen så blir det en hel del pengar på ett år” 
menade Björn. En annan anledning till att en differens kan uppstå är enligt Björn om varorna 
hanteras fel vid till exempel inleverans. Det vill säga om antalet levererade varor inte stämmer 
överens med följesedeln och ingen notis tas om detta, blir ett felaktigt antal varor registrerade 
                                                   
175 http://www.njb.se 2007-12-04 kl 14.00 
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i lagret vilket i sin tur även ger ett felaktigt lagervärde. När svinn och stöld upptäcks 
korrigeras lagersaldot genast, det vill säga antalet artiklar som inte längre finns i lagret 
elimineras och på så sätt korrigeras även varulagervärdet. 

Inkurans  
Det finns varor som ibland blir för gamla eller omoderna vilket leder till inkurans i varulagret, 
vilket kan vara fallet med exempelvis kemikalier hos Bäcklunds. Varor som legat länge, 
menade Björn att det kan vara problem med vid varulagervärdering. Finns sådana varor i lager 
bör någon åtgärd vidtas. Bäcklunds reglerar detta genom att varorna reas ut eller kasseras, vid 
kassering skrivs värdet ner till noll i lagret. Någon särskild nedskrivning av värdet på 
varulagret sker inte när varornas pris reduceras, detta korrigeras istället automatiskt på 
Bäcklunds vid själva försäljningen av varan. Om varor ligger ett antal år kan det bli fråga om 
en individuell inkuransbedömning. Förra året och även detta år har Bäcklunds tillämpat 
alternativregeln där inkuransen värderas till tre procent rakt av. Anledningen till att denna 
metod används är enligt Björn att Bäcklunds just nu inte har datasystem för att göra på annat 
sätt. Tidigare använde Bäcklunds sig av en inkuranstrappa och Björn trodde att Bäcklunds 
kommer att återgå till det igen när datasystemet har utvecklats tillräckligt för detta. Tills dess 
följs alternativregeln som regleras i skattelagstiftningen. 

En fördel med inkuranstrappan är att varor som legat länge i lagret skrivs ner mer vilket 
resulterar i att ett eventuellt övervärde som kan uppstå i lagret kompenseras. 
”Inkuranstrappan tillförde företaget ett fokus på inkuransen vilket gjorde att vi kunde jobba 
aktivt med detta.”  När inkuranstrappan användes var den genomsnittliga inkuransen för 
varulagret sex procent. Björn menade också att ”när en inkuranstrappa tillämpas så erhålls 
ett mer exakt värde för inkuransen”. Den verkliga inkuransen i varulagret fångas upp vid 
inventeringen då det korrekta lagervärdet fastställs. En inventering av hela varulagret görs en 
gång per år. 

Internkontroll  
Björn anser att Bäcklunds har en god internkontroll eftersom bra och tydliga rutiner är 
upparbetade och efterföljs väl samt att en bra hantering av varor helt enkelt finns. Han ansåg 
inte att den ”goda” interna kontrollen kan tillskrivas av att Bäcklunds är ett litet företag och 
att det därför skulle vara lättare att överblicka all hantering. Däremot är det att föredra om en 
del uppgifter genomförs av en och samma person, exempelvis avprickning av varor, eftersom 
det då kan tillskrivas att det med stor säkerhet utförs likadant från gång till gång. 
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6.1.3 ICA genom en redovisningsbyrå 

ICA har funnit sedan 1917 då det bildades av Hakon Swenson i Västerås. ICA-koncernen hör 
till de ledande detaljhandelföretagen inom Norden. Idag finns det över 2000 egna och 
handlarägda butiker i Sverige, Norge och Baltikum.176 Under år 2006 omsatte ICA över 67 
000 miljoner. 177  ICA-butikerna indelas i fyra grupper bland annat beroende på storlek, 
geografiskt läge och sortiment. Dessa grupper är ICA Nära, ICA Supermarket, ICA Kvantum 
och ICA Maxi.178  

Intervju 3 
Canterium, Tavelsjö den 4 december 2007 klockan 09.00 – 09.40 

Den butik vi kontaktade hade anlitat en redovisningsbyrå vilket är vanligt inom koncernen, då 
ICA-butikerna är självständiga resultatenheter inom koncernen, och ansvarar själv för sin 
redovisning på butiksnivå. Hos redovisningsbyrån intervjuade vi Robert Pihlgren som skötte 
och hade det huvudsakliga ansvaret för ICA-butikens redovisning. Han hade arbetat med 
denna uppgift flertalet år först som anställd hos ekonomibyrån och nu i egen form. Han kände 
sig väl insatt med vad jobbet innebar och följde i stort sett samma arbetsgång som tillämpats 
en längre tid.  

Robert Philgren berättade att redovisningsbyrån har funnits sedan 2005. Den bildades då 
ekonomibyrån som skötte ICA:s redovisning centraliserades och flyttades från Umeå till 
Västerås, och en grupp anställda valde att stanna och bilda ett eget företag. Idag består 
företaget av fem anställda som bland annat sköter redovisningen åt flera ICA-butiker. 

Värderingsmetod och redovisningsprinciper 
Lagret hos de flesta ICA-butikerna består enligt Robert till 90 procent av färskvaror och 
kolonialvaror och resterande 10 procent består av specialvaror som till exempel husgeråd. 
Lagret har en hög omsättningshastighet som uppskattas till cirka 20-25 gånger per år. Lagret 
är ungefär samma under större delen av året med undantag för vissa specialvaror där det 
förekommer säsongsvariationer, men det är en obetydlig andel menade Robert. 

De ICA-butiker som Robert sköter räkenskaperna åt har tillämpat samma metod att redovisa 
sitt lagervärde så länge som han kommer ihåg. Värdering av lagret görs till anskaffningsvärde, 
vilket Robert tyckte är en okomplicerad metod. För att beräkna anskaffningsvärdet på 
varulagret tillämpas FIFU-metoden. Att värdera lagret såg inte Robert som en speciellt 
komplicerad process för redovisningsbyråns del eftersom de erhåller data från butikerna som 
de sedan belastar med de avdrag som ska tillföras för att slutligen bedöma rimligheten i de 
siffror som erhålles. Robert förklarade att de jobbar mycket med filer innehållande 
lagersaldona när de bedömer rimligheten och kontrollerar eventuella risker. Han poängterade 
också att själva inventeringen som görs en till två gånger per år ligger till grund för 
värderingen vid bokslutstillfället. Själv gjorde han den bedömningen att utifrån de 
förutsättningar som finns ”är det större risk att värderingen blir för låg än för hög med 

                                                   
176 http://www.ica.se/FrontServlet?s=om_ica&state=historik&showMenu=om_ica_3 2007-12-12 kl 09.00 
177 http://www.ica.se/FrontServlet?s=om_ica&state=organisation_2005&showMenu=om_ica_0 2007-12-12 kl 

09.00 
178 http://www.ica.se/FrontServlet?s=om_ica&state=om_ica_dynamic&viewid=450592&showMenu=om_ 
     ica_0_1 2007-12-12 kl 09.00 
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avseende på varulagret”. 

Robert förklarade att förekomsten av till exempel volymrabatter eller bonus inte är något som 
påverkar varulagret särskilt ofta. Det vanligaste sättet att hantera detta är att det tas upp som 
en bruttovinstpåverkande post. I de fall där det har stor påverkan korrigeras 
anskaffningsvärdet med rabatt på just de berörda artiklarna. 

Övriga kostnader som kan anses hänförliga till lagret såsom frakt tas generellt ingen hänsyn 
till då en stor del av transporterna är fria. De transporter som debiteras fördelas ut per butik 
genom en uträkning på koncernnivå där antalet leveranser beaktas, detta läggs dock inte på 
anskaffningsvärdet utan tas som en övrig ej bruttovinstpåverkande kostnad. 

Inkurans  
För att erhålla jämförbara uppgifter har Robert valt att fortsatt tillämpa alternativregeln vid 
behandling av inkurans. Han tyckte dock att ”det är fel att göra inkuransavdrag eftersom det 
inventerade lagret endast innehåller kuranta varor, allt som är inkurant finns ju inte kvar 
utan det är utplockat”. Butikerna gör normalt löpande och rullande inventeringar av 
lagersaldona. Detta är ett självändamål för att inte på sikt stå utan varor i butikshyllan. På så 
vis uppmärksammas löpande en del av det totala svinnet. 
 
Internkontroll  
Det som Robert menade kan vara kritiskt i bedömningen av varulagret är hur siffrorna, 
avseende hur många artiklar som finns i lagret, tas fram. ICA har enligt Robert goda rutiner 
för den dagliga hanteringen av varor ute i butikerna, vilket säkrar kvaliteten i datamaterialet 
som samlas in från butikerna. Det är också viktigt att ha bra administrativa rutiner kring 
”inpriserna”, alltså anskaffningspriserna. 

Butikerna har stora problem med stölder vilket leder till ett ej tillförlitligt lagersaldo. Hur stort 
detta svinn är fastställs bäst genom en fysisk inventering en gång per år enligt Robert. Med 
avseende på detta kan man dock inte lita blint på lagersaldona varje månad, eftersom ju längre 
tid det gått från en faktisk inventering desto mer utrymme för felaktigheter finns det i 
lagersaldot. 

Att stölder är ett problem är det ingen tvekan om enligt Robert, det är till och med ett 
betydande problem. I vilken omfattning det sker är dock varierande, butikens läge till exempel 
är en sak som påverkar. Butiker med centralt läge har större problem. 

I Roberts ögon är varulager en väsentlig post hos handelsföretag på grund av sin storlek, men 
inte en riskbenägen post. 
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6.1.4 Konsum Nord 
 
Konsum Nord är ett kooperativ, vilket betyder att ”medlemmarna skall ha nytta av 
medlemskapet genom själva verksamheten”, det visar sig till exempel i form av att 
medlemmarna får återbäring varje år. 179   I verksamhetsberättelsen för år 2006 beskriver 
Konsum Nord sig själv som ”landets största konsumentförening med egen 
detaljhandelsverksamhet omfattande 82 butiker och 261 238 medlemmar”.180 Konsum Nords 
redovisning sköts centralt för alla butiker, på huvudkontoret i Umeå. 
 
Intervju 4 
Konsum Nord, Umeå den 4 december 2007 klockan 11.00-11.50 

Hos Konsum Nord intervjuade vi ekonomichefen Fredrik Persson. Han har jobbat med 
ekonomi i 17 år och som ekonomichef i fem år. 

Värderingsmetod och redovisningsprinciper 
Konsum Nords varulager består av handelsvaror i form av livsmedel och specialvaror. 
Specialvaror benämns inom branschen som allt som inte är ätbart. Fördelningen mellan de 
olika grupperna är 70 procent livsmedel och 30 procent specialvaror. Fredrik Persson menade 
att varulagrets omsättningshastighet varierar kraftigt mellan olika produkter men generellt för 
hela Konsum Nord ligger det mellan 20-24 gånger per år. Säsongsvariationer finns i lagret 
men det är relativt liten andel och det regleras i stort sett av sig själv då till exempel julvaror 
reas ut efter jul ansåg Fredrik. 
 
Fredrik förklarade att det regelverk som tillämpas är Redovisningsrådets rekommendationer. 
Konsum Nord har två metoder som tillämpas vid värderingen av varulager. Bakgrunden till 
detta förklarade Fredrik är att kooperativa företag, men även andra företag, har använt sig av 
en metod som heter bruttoredovisning. ”Detta innebär i korthet att man värderar lagret på så 
sätt att man inventerar till konsumentpris. Sen räknar man av med en fastställd modell för 
momsmixen, och så räknar man av en marginalmix, och sen kommer man fram till beräknat 
nettolager.” Denna metod kommer Konsum Nord dock inte att tillämpa längre än till 
årsskiftet.  

Den andra metoden som används och som de nuvarande ”bruttobutikerna” också kommer att 
gå över till efter årsskiftet är att värdera till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. Till grund för allt det ligger inventeringen. Affärssystemet tar sedan 
fram ett genomsnittsvärde. Fredrik förklarade att han inte kan se några konstigheter med 
värderingen enligt genomsnittsmetoden. Tidigare hade alla enheter bruttoredovisning men ett 
byte har skett successivt, anledningen till det är att det finns 80 resultatenheter inom Konsum 
Nord, vilket innebär väldigt mycket arbete. ”I praktiken handlar det om hur vi levererar in i 
lager, hur vi levererar ut, hur du inventerar, hur du bokför eller registrerar fysisk förstörelse 
och har koll på det och så vidare.” Även om FIFU inte tillämpas hos Konsum Nord menade 
Fredrik att indirekt regleras detta av sig själv då Konsum Nord främst har varor med hög 
omsättningshastighet och hela branschen går ut på att man hela tiden flyttar fram korta datum 
i hyllorna. 
                                                   
179 http://www.konsumnord.se/default.asp?id=4998&PTID=&refid=1256 2007-12-12 kl 08.05 
180 http://www.konsumnord.se/Om_Konsum_Nord/PDF/F3378EBE-A984-444E-BA9F-10FEACDA3EB8.pdf  
      2007-12-12 kl 08.10 
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Att de valt att byta värderingssätt beror inte på att den gamla modellen är dålig framhöll 
Fredrik, utan det största skälet är att den är trögmanövrerad och passar således inte i en 
konkurrensutsatt bransch. Att bruttoredovisningen användes tidigare berodde också på att 
systemstöd för annat inte fanns. Dock finns ett administrativt problem med 
bruttoredovisningen, då det vid en prisändring uppstår en bruttoavvikelse som är svår att 
säkerställa. Fredrik ansåg således att bytet leder till en effektivisering och att lagret samtidigt 
blir mer exakt.  Det nya systemet är utformat så att Konsum Nord kan ta ut rapporter som 
hjälper dem analysera och utvärdera lagret och är också ett väldigt viktigt styrsystem. Efter att 
Konsum Nord bytt redovisningsprincip har de sett att kalkylen som låg till grund för 
beräkningar av nettovärdet har legat aningen för högt jämfört med verkligt värde. Fredrik 
förklarar dock att detta inte behöver bero på att kalkylen varit felaktig utan det kan bero på att 
leverantörerna sänkt priserna eller valutakursdifferenser. 

Fredrik förklarade att rabatter och bonus behandlas olika beroende på deras karaktär. Om det 
är en rabatt på priset och det är samma artikelnummer, tar genomsnittsberäkningen hand om 
det förklarade Fredrik. Vid kvantitetsrabatter som utfaller i efterhand tas detta med i 
beräkningen när lagret fastställs. Fredrik poängterade att här var ”det viktigt att se till att ha 
dubbla kommandon, så mycket manuella rutiner, checklistor som är säkra och god intern 
kontroll” för att säkerställa detta.  

Övriga kostnader hänförliga till varulagret hanteras enligt Fredrik så att inköpsomkostnaderna 
separeras först för att få koll på dessa kostnader för att sedan vid lagervärderingen läggas på 
anskaffningsvärdet. 

Fredrik tyckte att lagervärderingen överensstämmer med verkligheten då inventeringarna den 
här hösten har visat väldigt liten avvikelse i förhållande till det beräknade lagret. Det han såg 
som kritiskt är ”kringdatat”, med vilket han avsåg priser i form av prisfiler och rabatter och 
liknande. 
 
Inkurans 
Inkurans hanteras på två sätt enligt Fredrik. Dels är det den fysiska förstörelsen, det vill säga 
varor som på ett eller annat sätt inte går att sälja. Dessa artiklar registreras via en handdator 
när de kasseras, informationen går sedan in i affärssystemet och butiken får då en 
kostnadsbelastning. Det andra sättet som inkurans hanteras på är att det görs en 
inkuransreservering som sedan stäms av vid inventering. Anledningen till detta är att Konsum 
Nord inte vill ligga för högt i sin lagervärdering och på så sätt beaktas också 
försiktighetsprincipen menade Fredrik. Vidare menade han att Konsum Nord inte skaffar sig 
någon fördel i skattesammanhang, utan istället görs bara en reservation i bokslutet som sedan 
stäms av i deklarationen med de faktiska siffrorna. Storleken på reservationen varierar från 
butik till butik och baseras på den faktiska inkuransen som erhålls från informationen i 
handdatorerna. För ett antal år sedan hanterades inkurans genom att alternativregeln 
tillämpades och då låg procentsatsen på fem procent. Denna regel slutade Konsum Nord 
tillämpa samtidigt som bruttoredovisningsmetoden började avvecklas. 
 
Intern kontroll 
Fredrik förklarade att Konsum Nord använder ett affärssystem i botten och sen handhas 
handdatorer, som man jobbar med vid inventeringarna. Det innebär att antal artiklar slås in i 
handdatorerna och pris erhålls direkt från affärssystemet, på så vis minskar risken för att fel 
pris ska användas. 
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Att ha bra interna rutiner är otroligt viktigt ansåg Fredrik, därför jobbar Konsum Nord mycket 
med att hela tiden förbättra detta. Rent organisatoriskt har Konsum Nord tillsatt en grupp som 
benämns ”butiksrevision”, vilken jobbar med lageruppföljning, ”lagercontrolling”, utbildning 
och uppföljning av butiker. Butiksrevision är till för att säkerställa att all hantering kring 
lagret görs korrekt eftersom det ”är ute i butikerna det händer och vi måste se till att man gör 
rätt och att man gör på samma sätt”. 

Inventering av lagren sker minst en gång per år och även här är det omfattande resurser som 
krävs för att alla enheterna ska bli inventerade. Fredrik förklarade att Konsum Nord löst det 
rent praktiskt så att årsinventeringar görs på hösten, och då 20 till 30 butiker per månad. I 
samband med detta görs det också omfattande analyser. Skulle det finnas någon butik som har 
ett märkligt lagerresultat, det vill säga att det faktiska och fysiska inventerade lagervärdet 
misstämmer med det som är bokfört, görs speciella insatser för att ta reda på vad det beror på 
för att fastställa lagervärdet inför bokslutsdagen. De största enheterna, totalt fem stycken 
utgör ungefär 50 procent av Konsum Nords totala lager. Dessa inventeras på balansdagen, för 
att säkra hälften av lagret på balansdagen. Vidare förklarade Fredrik att skatteverket lagt fram 
speciella regler på handelsföretag som dock inte trätt i kraft ännu men som Konsum Nord 
försöker ställa om till nu. Reglerna går ut på att en höstinventering för balansdag först vid 
årsskiftet inte längre är riktigt gångbar, om det inte från höstinventeringen kan redogöras på 
ett bra och säkert sätt för inleveranser och utleveranser ända fram till balansdagen. 

Stölder är ett stort problem enligt Fredrik. Det är också svårt att hantera, då dessa varor är 
inkluderade i bokföringen någonstans. Detta är också en av anledningarna till att Konsum 
Nord gör en reservation i bokföringen. I slutändan dyker det dock upp vid inventeringen 
menade Fredrik. Eftersom stölder är ett stort problem har Konsum Nord dock vidtagit många 
åtgärder som kameraövervakning, larmade produkter etc. 

” I ett företag med stor andel lager är det betydande om lagervärdet stiger eller minskar då 
resultatet påverkas väsentligt. Därav är det av största vikt att säkerställa lagervärdet på ett 
korrekt sätt. Samtidigt som en bra uppföljning av lagret ger ett mervärde för företaget i form 
av ökade möjligheter för verksamhetsstyrning.” 
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6.1.5 Revisorn på Deloitte 

Deloitte är ett av Sveriges största revisionsbolag med cirka 1 000 anställda i landet.181 Deloitte 
har stor branschkunskap inom många olika områden.182 

Intervju 5 
Deloitte, Umeå den 7 december 2007 klockan 09.00-09.30 

Intervjun gjordes med Anders Rinzen, auktoriserad revisor som jobbar med handelsföretag 
och var således väl insatt i lagervärdering. 

Revisorns syn på värderingsmetoder och redovisningsprinciper i handelsföretag 
Anders Rinzen förklarade att hos handelsföretag är lagret den största balansposten och därför 
är det viktigt att den är rätt värderad. För en korrekt värdering menade han att det är viktigt att 
samma lagervärderingsprincip tillämpas från år till år såtillvida det inte är något väsentligt 
som händer och gör att metod bör bytas. Anledningen är att det inte ska bli några stora 
resultatskillnader mellan åren, vilket det kan bli om olika principer används. Vidare trodde 
han att företag och speciellt då mindre företag inte funderar över lagervärdering särskilt 
mycket utan att lagret inventeras för att erhålla ett lagervärde på det företaget har köpt eller 
tillverkat. Han poängterade dock att det inte är säkert att det är rätt värderat för det. Hänsyn 
måste också tas till inkurans. Det är hans roll som revisor att upplysa sina kunder om vilka 
principer och regler som ska efterföljas. 

Vilken metod som tillämpas vid värderingen ska inte ha någon större betydelse, det viktiga är 
att vara konsekvent. Olika metoder kan tillämpas på olika delar av lagret till och med utan att 
det är fel i sig. Vilken metod som bör tillämpas kan inte heller generaliseras enligt Anders 
utan hänsyn måste tas till vilken typ av företag och bransch det handlar om. Bruttoredovisning 
tillämpas hos vissa företag, det som är viktigt att tänka på då för att få en korrekt värdering är 
enligt Anders att följa upp att den vinstmarginal som används är korrekt, då den förändras 
över tid. 

Att övriga kostnader hänförliga till lagret behandlas på olika sätt hos olika företag är inget 
märkvärdigt enligt Anders. Generellt tyckte han att om frakten är en stor del av 
anskaffningsvärdet ska den inkluderas i anskaffningsvärdet, medan om det är en liten del 
behöver den inte inkluderas utan kan behandlas som en allmän fraktkostnad. 
 
Revisorns syn på inkurans 
Anders förklarade att inkurans är viktigt att fastställa och att den kan fastställas på olika sätt. 
Det är viktigt att se till en helhet, till exempel om ett handelsföretag har låg 
omsättningshastighet är det större risk för att lagret innehåller inkuranta varor som behöver 
skrivas ner. Av den anledningen tyckte han inte heller att det går att säga att en metod är 
bättre än en annan. Det som är viktigt vid tillämpandet av inkuranstrappa är att det går att 
påvisa att lagret innehåller mer inkuranta varor än vad som täcks upp för med 
alternativregelns tre procent. 
 
 

                                                   
181 http://www.deloitte.com/dtt/section_node/0,1042,sid%253D5757,00.html 2007-12-12 kl 08.30 
182 http://www.deloitte.com/dtt/section_home/0,1041,sid%253D6159,00.html 2007-12-12 kl 08.30 



EMPIRI HUVUDSTUDIE 
__________________________________________________________________________________ 
 

 50

Revisorns syn på intern kontroll 
Intern kontroll är en viktig del för att fastställa att informationen om hur många artiklar som 
finns i lagret blir korrekt förklarade Anders. Den är dock bara en del i ledet eftersom själva 
värderingen görs dels från anskaffningsvärdet men också utifrån andra faktorer som vikande 
eller uppåtgående marknad. Men om det finns bra rutiner för att ta fram ett saldo för 
lagervärde läggs stor vikt på det. För att veta om företaget har bra rutiner studeras hur 
inrapporteringen i och uttag ur lagret sker, för att säkerställa görs stickprovskontroller. 
Vanligtvis är revisorn också med vid inventeringen och får på så sätt en egen uppfattning om 
hur lagret ser ut och om det finns saker som är föråldrade. När inventeringen ska utföras beror 
på hur bra system företaget har för att följa upp förändringar i lagersaldot. Om det finns ett 
bra system för detta kan det göras när som helst, men om system saknas bör det göras i 
anslutning till bokslutsdagen. 
 
Efter en inventering görs en avstämning mot det bokförda lagersaldot. Det är inte ofta som det 
stämmer enligt Anders. De lagerdifferenser som sedan inte kan förklaras, kostnadsföres. Att 
det finns för lite i lager trodde Anders till viss del kan bero på stölder. Men det är inget som 
en revisor granskar närmare om det inte finns misstanke om att företagsledningen begått ett 
brott. 
 
Revisorns syn på varulagervärdering 
Att olika företag tillämpar samma redovisningsprinciper men ändå har olika tillvägagångssätt 
vid deras lagervärdering förklarade Anders med att en princip bara är en princip. ”Alla kan 
följa samma princip men det blir ändå olika utfall beroende på de faktiska omständigheterna, 
du kan göra på olika sätt men ändå göra rätt.”  Principerna skapar ett visst spann som inte 
går att ta på, därför finns det ett visst handlingsutrymme för det enskilda företaget. 
 
”Det är ganska lätt att komma fram till ett värde på ett lager men sen om det är rätt värderat 
det är en annan sak, alltså det är lätt att komma fram till en summa så det är ju oftast enkelt 
men det betyder inte att det är rätt värderat.”  
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7 ANALYS OCH DISKUSSION 

I detta kapitel kommer vi att knyta an vår teoridel med resultatet av vår studie. Vi kommer att 
analysera hur varje handelsföretag går tillväga vid värderingen av sitt varulager och 
problematiken kring detta, för att därefter knyta an till revisorns syn på samtliga 
handelsföretags tillvägagångssätt. Slutligen kommer vi att göra en övergripande analys och 
diskussion kring detta i vår studie. 

7.1 Inledning till vår analys 

Vi har studerat fyra handelsföretag inom två olika branscher i Umeå. Vårt syfte var att 
beskriva den problematik som finns kring varulagervärdering i handelsföretag och i slutet av 
vår teoridel presenterade vi vår syn på värderingen utifrån hur vi tolkat och kopplat ihop våra 
teorier. De delar vi framförallt såg utkristallisera sig ur teorin var värderingsmetoder, 
redovisningsprinciper, regelverk, skatteregler, inkurans och intern kontroll. 

I denna del kommer vi först att analysera och diskutera varje handelsföretag för sig för att 
redogöra för hur varje företag går tillväga för att ta i beaktande vad som krävs för att erhålla 
ett korrekt varulagervärde. Därefter gör vi en analys av intervjun med revisorn på Deloitte för 
att slutligen såväl analysera och diskutera likheter och skillnader bland handelsföretagen i vår 
studie och knyta samman med revisorns åsikter.  

7.1.1 K-Rauta 

K-Rauta värderar varulagret till anskaffningsvärde med hjälp av genomsnittsmetoden. Största 
delen av frakten är fri för K-Rauta, men i de fall fraktkostnader förekommer görs ett generellt 
fraktpåslag eller läggs direkt på anskaffningsvärdet när faktisk fraktkostnad är beräknad. 
Detta anser vi följer de rekommendationer som finns och stämmer även med Hendriksens och 
van Bredas uppfattning om att kostnaderna ska läggas in i anskaffningsvärdet i de fall dessa 
kan spåras.183 K-Rauta säkerställer även att eventuell bonus och rabatt av leverantörerna tas i 
beaktande genom att ett rabattpåslag görs. Genom att K-Rauta tar med såväl övriga kostnader 
som rabatter och bonus i beräkningarna av anskaffningsvärdet anser vi att handelsföretaget 
följer de principer som finns gällande att fastställa anskaffningsvärdet. Då detta beaktas vid 
fastställande av anskaffningsvärde anser vi att K-Rauta också följer matchningsprincipen på 
ett bra sätt då intäkterna och kostnaderna ska matchas mot varandra.184 

Då K-Rauta i Umeå är ett nytt varuhus tror vi att det fortfarande kan finnas brister när det 
gäller den interna kontrollen. Som David sa ”Vi lär oss fortfarande…” tyder det på att det 
finns arbetsmetoder och –rutiner som bör inarbetas innan handelsföretaget kan få kontroll 
över de delar som finns med i COSO:s ramverk för intern kontroll.185 David ansåg att de 
mänskliga misstagen upptäcks i och med inventeringen, men vi tror ändå att det är viktigt att 
jobba med den interna kontrollen, för att inga otrevliga överraskningar ska dyka upp vid 
inventeringen. 

                                                   
183 Hendriksen och van Breda, Accounting Theory, 572-574. 
184 Smith, Redovisningens språk, 81. 
185 Rittenberg, Martens and Landes, ”Internal Control Guidance – Not Just a Small Matter”, 47. 
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Dock tycker vi att K-Rauta har ett välutvecklat system då varje artikel registreras när den 
anländer och sedan avregistreras när den säljs. Detta gör att K-Rauta i praktiken skulle kunna 
ta ut ett värde på sitt varulager dagligen. Att tre personer jobbar med att ta emot och registrera 
varor innebär att det måste finnas en tydlig praxis för hur hanteringen ska ske, om hanteringen 
är olika är det lätt hänt att detta kan leda till att lagersaldot misstämmer. 

Andra interna rutiner som K-Rauta har är att varje vecka ”inventera” varugrupper och även att 
skriva av varor så fort som de upptäcks skadade, något som gör att handelsföretaget i stor 
utsträckning säkerställer att det finns en god kontroll över varulagret. Varor skrivs också ner 
till 75 procent av sitt värde om de inte har omsatts mer än en gång per år, vilket vi anser är 
bra. På så sätt tas försiktighetsprincipen i beaktande genom att hänsyn tas till att mindre 
beräknas fås ut av varan.186 

7.1.2 Bäcklunds NJ AB 

Bäcklunds värderar även sitt varulager till anskaffningsvärde genom att tillämpa 
genomsnittsmetoden. Dock ska anskaffningsvärdet enligt RR 2:02 innefatta såväl kostnader 
för inköp som för att få varan på plats.187  Detta gör inte Bäcklunds utan till exempel frakt och 
emballage kostnadsförs direkt, med förklaringen att man inte vill ha ett ”fiktivt” värde i 
varulagret. Björn ansåg nämligen att förflyttning av en vara inte ska öka dess värde. 
Hendriksen och van Breda anser att det kan var svårt att avgöra vilka kostnader som ska ingå i 
anskaffningsvärdet men att kostnaderna bör ingå om det handlar om att få varorna på plats.188 
Endast i de fall då kostnaderna är svåra att koppla samman till varulagret kan dessa 
periodiseras istället. Detta talar med andra ord emot Bäcklunds förfarande eftersom företaget 
oavsett om kostnaderna kan spåras eller ej väljer att kostnadsföra övriga kostnader direkt. 
Likaså intäktsförs eventuell rabatt och bonus direkt, vilket gör att detta tas hänsyn till men 
inte på så sätt att det påverkar varulagrets värde. Hanteringen av övriga kostnader samt 
rabatter och bonus hanteras båda på så sätt att lagervärdet inte påverkas. Att detta skulle göras 
för att påverka lagervärdet i en viss riktning är dock inte troligt eftersom effekterna på 
lagervärdet påverkas i olika riktning i de båda fallen.  

En viss differens finns alltid mellan bokfört värde och det värde som erhålls efter 
inventeringen för Bäcklunds. Det handlar dock inte om någon väsentlig skillnad enligt Björn 
och han ansåg att varulagervärdering överensstämmer väl med verkligheten. Differensen 
förklarades med stölder eller mänskliga misstag exempelvis vid avprickningar. Stölder och 
annat svinn korrigeras i lagersaldot direkt detta upptäcks, eller senast vid inventeringen. 
Förebyggande åtgärder jobbar Bäcklunds med kontinuerligt så långt det är möjligt. Detta kan 
vi dra paralleller till COSO:s ramverk, då kontrollåtgärder kan vara just att förebygga 
risker.189 

Enligt Smith ska ett varulager värderas till nettoförsäljningsvärde om varorna inte verkar 
kunna säljas till det som förväntats.190 Bäcklunds skriver dock inte ner värdet av varulagret 
när varor måste reas ut, utan Björn menade att värdet på varulagret korrigeras i och med själva 

                                                   
186 http://www.bfn.se/redovisning/nyutt/utt_inkuranstrappa.aspx 2007-11-26 kl 08.00 
187 Föreningen Auktoriserade Revisorer, Samlingsvolymen del 1, 976. 
188 Hendriksen and van Breda, Accounting Theory, 574. 
189 Campbell, Campbell and Adams, ”Adding Significant Value with Internal Controls”, 23. 
190 Smith, Redovisningens språk, 58. 
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försäljningen. Dock anser vi att försiktighetsprincipen inte beaktas, om inte de varor som 
Bäcklunds förväntar få ut mindre av än tidigare, skrivs ner. Som vi tidigare skrev i teoridelen 
är ett kriterium för att information i en rapport ska betraktas som tillförlitlig är att försiktighet 
har beaktats.191 Innebär detta att Bäcklunds redovisade värde av varulagret inte är tillförlitligt? 
Vi tror att Bäcklunds genom åren har valt ett tillvägagångssätt som de anser passar 
handelsföretaget, och därför valt att gå emot rekommendationerna kring att logistikkostnader 
och rabatter ska tas med i den utsträckning det är möjligt. 

Hänsyn till inkurans tas genom tillämpning av alternativregeln av de skatterättsliga 
värderingsreglerna. Björn ansåg själv att inkuranstrappa, vilket var den metod som Bäcklunds 
tillämpat tidigare, ger ett mer korrekt värde. Denna metod har handelsföretaget för avsikt att 
återgå till när datasystemet utvecklats för att klara av beräkningarna. 

Den interna kontrollen avseende varulagret tyckte de själva var god. Att det bara är en person 
som arbetar med lagerhanteringen tycker vi är en sak som styrker detta då samma rutiner kan 
antas efterföljas hela tiden. 

7.1.3 ICA 

ICA:s värdering görs till anskaffningsvärde och metoden som tillämpas är FIFU. Detta 
överensstämmer med de riktlinjer som finns idag där det föreskrivs att lagret ska värderas 
enligt LVP.192  Robert menade att den värderingen ICA gör av varulagret inte är komplicerad. 
Detta anser vi beror på att ICA har gjort flera val där de väljer att avstå från att låta vissa 
poster påverka varulagret direkt. Exempelvis övriga kostnader hänförliga till varulagret såsom 
frakt fördelas ut på butikerna men påverkar inte varulagret utan behandlas som en övrig ej 
vinstpåverkande kostnad. Enligt Hendriksen och van Breda kan det vara ett problem att 
avgöra vilka kostnader som är hänförliga till just varulagret och i de fallen kan dessa 
behandlas som periodkostnader istället.193 Det är alltså inget fel att behandla övriga kostnader 
på detta sätt. Det som händer när det görs är dock att anskaffningsvärdet blir lägre än om 
kostnaderna hade lagts till anskaffningsvärdet, vilket hade resulterat i att varulagret hade fått 
en högre värdering. På ett liknande sätt påverkar inte heller volymrabatter eller bonus 
varulagerposten direkt särskilt ofta, då dessa hanteras som en bruttovinstpåverkande post 
mestadels hos ICA, istället för att hänföras till anskaffningsvärdet direkt. 

Det som har beskrivits nu illustrerar hur ett antal val gjorts som troligtvis har varit en del i att 
Robert upplevde varulagervärderingen som en okomplicerad process.  Det vi frågar oss nu, 
som i Bäcklunds fall, är om detta är ett acceptabelt tillvägagångssätt? Som tidigare påpekats 
finns det belägg för att övriga kostnader hanteras som de gör. I övrigt följer redovisningsbyrån 
försiktighetsprincipen även om det inte är direkt uttalat, men som vi tolkar då Robert 
förklarade att det var större risk att värderingen blev för låg än för hög som redovisningen var 
utformad. Det är detta som försiktighetsprincipen går ut på: att tillgångarna ska värderas 
försiktigt.194 Även om ICA kan tyckas göra det lätt för sig följs rådande principer och normer. 
En annan anledning till att ICA väljer att vara försiktig kan vara att de inte vill visa för högt 
resultat ur skattemässiga aspekter. Skattelagstiftningen styr dock redovisningen så att även om 

                                                   
191 Redovisningsrådet, Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter, 13. 
192 Sundgren, Nilsson och Nilsson, Internationell redovisning –  teori och praxis, 116-117 
193 Hendriksen and van Breda, Accounting Theory, 572-574. 
194 Redovisningsrådet, Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter, 13. 
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LVP ska tillämpas får inte ett allt för lågt resultat redovisas.195 Till det här kan knytas an att 
ICA tillämpar alternativregeln för att kompensera för inkurans i varulagret, vilket är tillåtet 
enligt skattelagstiftningen. 196  Robert tyckte inte att inkuransavdrag är något som skulle 
behöva tillämpas eftersom avdrag görs på ett inventerat lager där någon inkurans inte borde 
finnas. Vi anser att teoretiskt är det så att just efter lagret inventerats är det korrekt att det inte 
borde finnas några inkuranta varor i lagret. Men då ICA:s lager kännetecknas av att det är 
stort med många olika artiklar är det stor risk att det snabbt byggs in en inkurans igen, och att 
detta är en trolig orsak till att inkuransavdraget finns. Det är även svårt att fastställa att en 
inventering blir helt korrekt när varulagret är stort och många är inblandade i inventeringen. 

Den interna kontrollen var enligt Robert viktig för själva lagervärderingen, då lagersaldot 
skapas ute i butiken. ICA:s rutiner var enligt honom goda. Vidare tycker vi att det ska beaktas 
att den intervjuade inte jobbar i butiken och således inte var helt insatt i alla butikens rutiner. 
En sak som dock kunde fastställas var att det finns problem med stölder, i vilken omfattning 
detta problem existerar är dock mer osäkert enligt Robert, han angav tänkbara 
påverkansfaktorer för utsattheten för stölder som butikens läge. Stölderna komplicerar 
redovisningen såtillvida att lagersaldona inte blir korrekta, istället kommer de att innehålla 
varor som inte finns i verkligheten. Vi anser att stölderna till viss del hänger ihop med den 
interna kontrollen, men att det troligtvis är omöjligt att helt och hållet undslippa stölder 
genom intern kontroll. 

7.1.4 Konsum Nord 

Konsum är i en övergångsperiod mellan två olika metoder för att värdera sitt lager. De olika 
metoderna skiljer sig mycket åt. Den nya metoden innebär att värdering till anskaffningsvärde 
och att genomsnittsmetoden tillämpas, medan den gamla utgick från konsumentpriset för att 
sedan ta bort en momsmix och marginalmix. Den gamla metoden, som Konsum Nord kallade 
för bruttoredovisning, tolkar vi även nu som det som revisorn i vår förstudie benämnde 
”alternativvarianten”. 

Det känns intressant att Konsum Nord har valt att byta redovisningsprincip, speciellt med 
tanke på att det i efterhand visat sig att den gamla modellen inte överensstämde med 
verkligheten riktigt. Fredrik menade att bytet till det nya systemet gav dem fördelar och 
möjligheter, som det gamla systemet inte hade, såsom att analysera och utvärdera lagret. 
Vidare menade han att kalkyldifferensen kunde förklaras med till exempel kursdifferenser och 
således inte behöver betyda att varulagret har varit fel värderat. Byte av redovisningsprincip 
regleras i rekommendationen RR 5 och tydliga instruktioner ges om när det får ske och hur 
information måste lämnas för att det fortsatt ska gå att jämföra företagets utveckling.197 Av 
informationen som ges i RR 5 inser vi att det är ett ganska omfattande extra arbete som krävs 
vid byte av redovisningsprincip. Vi tolkar det som att det finns stora möjligheter att få 
information från varulagret som kan vara till stor hjälp för verksamhetsstyrningen. Att 
Konsum Nord väljer att gå ifrån bruttoredovisningen beror inte på att metoden är dålig.  Den 
främsta anledningen är att de anser att den inte är funktionell för verksamhetsstyrning och att 
med den nyare metoden anses en mer exakt lagervärdering erhållas och lagervärderingen kan 
effektiviseras. 

                                                   
195 Inkomstskattelagen, 17 kap 3 § B1622 
196 Eriksson, Praktisk beskattningsrätt - lärobok i inkomst- och förmögenhetsbeskattning, 304. 
197 Artsberg, Redovisningsteori – policy och –praxis, 158. 
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I dagens värderingsmetod har Konsum Nord valt att inkludera övriga kostnader hänförliga till 
varulagret, i form av logistikkostnader. Kostnaden läggs då till på anskaffningsvärdet. Hänsyn 
tas också till bonus och rabatter. Att inkludera logistikkostnaderna för att få varan på plats är 
korrekt enligt Hendriksen och van Breda, dock menar de att det kan vara svårt att avgöra vilka 
kostnader som exakt ska ingå i detta.198 Konsum Nord separerar logistikkostnaderna först för 
att ha dessa under kontroll. Vi håller dock med Hendriksen och van Breda om att det måste 
vara svårt att få exakta uppgifter på dessa kostnader även om de försöker separera och isolera 
posterna. Detta kan också vara en anledning till att de valt att först separera kostnaderna, för 
att erhålla ytterligare kontroll. 

Genast inkurans upptäcks, i form av varor som inte går att sälja, registreras dessa och tas på så 
sätt bort från lagersaldot. För att förebygga annan eventuell inkurans i varulagret gör Konsum 
Nord en inkuransreservering, vilken sedan stäms av vid inventeringen. Anledningen till att de 
har valt att göra detta är för att tillämpa försiktighetsprincipen, reserveringen kan göras utan 
att bryta mot skattelagstiftningen. Vi anser att det här är en fin balansgång mellan att å ena 
sidan värdera lagret enligt försiktighetsprincipen, vilket innebär att den eventuella osäkerheten 
som finns vid värderingen ska beaktas.199 Å andra sidan tas hänsyn till skattelagstiftningen där 
det regleras att en för låg värdering inte får göras. 200  Ytterligare en anledning till 
inkuransreserveringen är att stölder förekommer, men det är svårt att uppskatta hur mycket 
som stjäls. Vi tycker att det är bra att göra en reservering med tanke på detta som sedan kan 
stämmas av vid inventeringen. 
 
Intern kontroll är något som Konsum Nord fäster stor vikt vid. För att få en så bra intern 
kontroll som möjligt läggs vikt på att utbilda personalen för att all hantering ska göras på 
samma sätt. Detta tycker vi verkar vara en bra åtgärd då det handlar om många butiker och 
risken för att det blir en stor variation i hanteringen annars borde vara överhängande. 
Utbildningen kan kopplas till COSO:s ramverk i form av delen information och 
kommunikation.201 Att utbilda personal anser vi är ett bra sätt att sprida väsentlig information. 
Att stora resurser i form av utbildning läggs ner på att säkerställa att lagret är korrekt kan 
också kopplas till att precisa uppgifter om lagret kan användas som ett bra styrinstrument för 
verksamheten som tidigare nämnts.  
 
7.1.5 Revisorn på Deloitte 

Revisorn på Deloitte framhöll att lagervärderingen är viktig för handelsföretag, eftersom 
lagerposten med sin storlek påverkar resultatet i stor grad. För att det ska bli jämförbart 
mellan år bör samma värderingsprincip tillämpas. Detta föreskrivs också i RR 5. 202  Vid 
värderingen kan olika metoder tillämpas utan att det är fel i sig. Detta stöds också av att det 
finns belägg för att genomsnittsmetoden och FIFU resulterar i likvärdiga värderingar.203 Här 
var istället branschen avgörande samt vilka förutsättningar som gavs företaget, enligt revisorn. 
Detta känns som ett rimligt argument i våra ögon, då risken för felaktiga värderingar av lagret 
borde kunna öka om alla tvingades använda exakt samma värderingsmetod oberoende av 

                                                   
198 Hendriksen and van Breda, Accounting Theory, 572-574. 
199 Haijin, “Accounting Discretion and Managerial Conservatism: an Intertemporal Analysis”, 1020. 
200 Inkomstskattelagen, 17 kap 3 § B1622 
201 Campbell, Campbell and Adams, ”Adding Significant Value with Internal Controls”, 24. 
202 Artsberg, Redovisningsteori – policy och –praxis, 158. 
203 Föreningen Auktoriserade Revisorer, ”Reglerna runt lager och lagervärdering”, 9. 
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företagets beskaffenhet. Exempelvis kan omsättningshastighet spela in på vilken 
värderingsmetod som är mest lämplig. Hanteringen av både inkurans och övriga kostnader 
kan göras på många olika sätt, även här är det viktigt att ta hänsyn till hur företagets lager ser 
ut och omständigheterna som föreligger.  

Att det finns en bra intern kontroll inom ett företag är av stor vikt, då lagersaldot då kan antas 
vara rättvisande. Revisorerna undersöker därför hur lagerhanteringen sker. Vidare är revisorn 
oftast med vid inventeringen för att på så sätt bilda sig en egen uppfattning om hur lagret ser 
ut. Att revisorerna fäster stor vikt vid själva inventeringen tycker vi styrker hur viktig den 
faktiskt är. Detta motiverar också att inventeringen är skattemässigt lagstadgad.204 

Anders förklarade att det var hans uppgift som revisor att upplysa sina kunder om vilka 
principer och regler som ska efterföljas, att så är fallet känns logiskt med hans yrke. Men detta 
kan också vara en förklaring till varför inte gemene man är välbekanta med allt detta och 
speciellt inte med principernas namn. Vidare förklarade han att ”en princip bara är en 
princip” vilket ger företag ett visst utrymme för att göra på olika sätt. Vi anser att detta 
hänger ihop med den tidigare diskussionen om att olika företag har olika förutsättningar och 
att det således är svårt att skapa en modell som passar alla. 

Eftersom det finns relativt mycket spelrum för företagen att göra lagervärderingen är detta 
relativt lätt, det vill säga att välja en metod och följa de principer som är vedertagna. Men 
frågan är om det blir korrekt värderat. 

7.1.6 Övergripande diskussion/analys över företagen  

Värderingsmetoder och redovisningsprinciper 
Bland annat Westermark anser att varulagerposten hos handelsföretag är svårbedömd.205 Flera 
av handelsföretagen ansåg dock att varulagerposten hos just handelsföretag är relativt lätt att 
värdera. Detta tror vi beror på att handelsföretagen hittat rutiner och metoder för att hantera 
komplexiteten som finns kring värdering av varulager, och att posten av den anledningen inte 
bedöms särskild svår av handelsföretagen.  
 
Utifrån referensramen ska informationen i redovisningen vara såväl relevant som tillförlitlig. 
När det gäller tillförlitlighet får inte informationen innehålla väsentliga fel eller vara 
vinklad.206 Varulagret måste med andra ord ge en korrekt bild. Artsberg framhöll vikten av 
tillförlitliga mätmetoder samt utvecklade datasystem för att kunna ta fram tillförlitliga 
uppgifter.207 Handelsföretagen i vår studie har alla relativt välutvecklade system, men som 
flera av våra respondenter nämnt kan det ske ”mänskliga misstag”. Handelsföretagen menade 
att de mänskliga misstagen fångas upp i och med inventeringen. Dock verkar 
handelsföretagen bortse från att mänskliga misstag även kan ske vid inventering. 

Ytterligare ett begrepp i referensramen är jämförbarhet, att informationen ska vara jämförbar 

                                                   
204 Lag (1955:257) Om inventering av varulager för inkomsttaxeringen, B1803 
205 Westermark, Varulagervärdering och resultatmätning – enligt internationella respektive svenska 

redovisningsnormer, 7.  
206 Föreningen Auktoriserade Revisorer, Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS, 12. 
207 Artsberg, Redovisningsteori –policy och –praxis, 170-171. 
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över tid samt mellan företag.208  När vi intervjuade revisorerna i såväl vår förstudie som 
huvudstudie lyfte dessa upp vikten av konsekvens. Konsum Nord har nyligen bytt 
värderingsmetod men anser nu att de idag har ett mer korrekt värde på varulagret. Bäcklunds 
har tidigare använt sig av inkuranstrappa och ämnar återgå till detta så fort som datasystemet 
är utvecklat för det, då inkuranstrappan enligt Bäcklunds anses ge en mer korrekt bild. Dessa 
två handelsföretag har således varit inkonsekventa i redovisningen under senare tid, men då 
syftet med dessa byten har varit att erhålla ett mer korrekt värde i redovisningen är det enligt 
normen. Normen säger nämligen att byte endast får ske om det ger en mer rättvisande bild av 
företaget. 209  Frågan är dock hur jämförbar informationen är mellan företag, när 
värderingsmetoderna och tillvägagångssätten skiljer sig. När transaktioner och händelser 
redovisas olika, kan då företagens information jämföras med varandra? Vi anser att det är 
noterbart att detta kan göras, men det verkar vara vedertaget att en jämförelse kan göras.  

Samtliga handelsföretag i vår studie följer BFN:s normer. Värderingsmetoderna skiljer sig en 
del. K-Rauta, Bäcklunds och Konsum Nord beräknar värdet på sitt lager med 
genomsnittsmetoden medan ICA använder FIFU-metoden. Dock är variansen större när det 
gäller hur övriga kostnader behandlas. Revisorn på Deloitte ansåg att det är acceptabelt att 
hantera övriga kostnader olika, men när det handlar om en stor del bör det inkluderas i 
anskaffningsvärdet. I Bäcklunds varulager finns inga övriga kostnader inkluderade 
överhuvudtaget. Vi har dock ingen möjlighet att avgöra huruvida dessa kostnader är en stor 
del eller ej, men eftersom Bäcklunds systematiskt kostnadsför detta istället för att beräkna in i 
anskaffningsvärdet kan vi påstå att Bäcklunds knappast beaktar omfattningen av övriga 
kostnader. På så sätt kan handelsföretaget anses vara konsekvent i sitt förfarande men frågan 
är om detta inte går emot de rekommendationer som finns angående övriga kostnader.   

Skattelagstiftning och inkuranshantering 
Utifrån vår studie har det visat sig att alla de studerade handelsföretagen följer den rådande 
lagstiftningen, eller rättare sagt har vi inte kunnat finna några starka indicier på att de inte gör 
det. Skattelagstiftningen lämnar dock ganska stort handlingsutrymme för aktörerna. Detta 
exemplifieras med att även om värdering enligt FIFU-metoden förespråkas i 
skattelagstiftningen, 210 efterföljs det bara i ett av fyra fall i vår studie. Enligt 
skattelagstiftningen kan inkuransen hanteras på två olika sätt: enligt huvudregeln eller 
alternativregeln.211 I vår studie använder sig två företag av alternativregeln, vilken är den 
”enklare” varianten.  Det som framkommit som avgörande enligt vår studie för vilken metod 
som tillämpas är vilket systemstöd som finns, då huvudregeln tillämpas i de fall där detta är 
möjligt det vill säga där det finns ett utformat systemstöd för att hantera inkurans. Hos 
Bäcklunds som använt sig av båda metoderna visade det sig att inkuranstrappan gav en mer 
exakt bedömning. Vi tror att detta är överförbart till alla, men att detta spelar mindre roll i 
matvarubranschen där omsättningen är högre och varorna inte hinner bli inkuranta i samma 
utsträckning som i byggbranschen. I båda byggföretagen lades mer vikt på 
inkuranshanteringen vilket styrker detta. Företagen hävdade att den verkliga inkuransen 
framkommer vid en inventering. För att detta ska anses korrekt anser vi dock att ”omoderna” 
varor verkligen måste klassificeras som just detta. Vidare kan inkuransen fastställas beroende 
på hur länge varan legat i lagret, som hos K-Rauta där varan skrivs ner till 75 procent av sitt 
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värde.  

I vår studie har vi urskiljt att handelsföretagen med lägre omsättningshastighet lägger mer vikt 
på inkuransen. En trolig anledning till detta är att inkuransen i varulagret ökar då 
omsättningshastigheten sjunker.  

Intern kontroll 
Enligt Rittenberg et al är intern kontroll en viktig del i att kunna ta fram tillförlitliga 
finansiella rapporter. 212  I vår studie ansåg också alla de intervjuade handelsföretagen att 
intern kontroll var av vikt för att kunna fastställa ett korrekt lagersaldo, eftersom detta ansågs 
vara grunden till att en korrekt lagervärdering kunde göras senare. Förfaringssättet för hur de 
interna rutinerna säkerställs och omfattningen av hur den interna kontrollen prioriteras skiljer 
sig bland handelsföretagen, vilket vi nedan kommer ge exempel på. 

Riskbedömning handlar som vi tidigare skrev om att identifiera och reducera risker.213 De 
risker som nämnts under intervjuerna med handelsföretagen är framförallt mänskliga misstag 
vid hanteringen av varor samt stölder. Misstag såsom exempelvis vid avprickning när varor 
levereras till företaget kan reduceras med hjälp av en mängd kontrollåtgärder. Såsom 
Campbell et al ansåg koncentrerar sig ledande företag på förebyggande framför upptäckande 
åtgärder. 214  Vi har kunnat urskilja såväl förebyggande som upptäckande åtgärder bland 
handelsföretagen. Inom handelsföretagen finns instruktioner och inarbetade rutiner som ska 
förhindra risker vid hanteringen av varor, detta kan handla om såväl förebyggande och 
upptäckande åtgärder. Bäcklunds ansåg exempelvis att det är en fördel om en och samma 
person alltid genomför vissa uppgifter, såsom avprickning av varor vid inleverans något som 
kan härledas till en förebyggande åtgärd. 

Konsum Nord ansåg att intern kontroll var av stor betydelse och har därför tillsatt en grupp 
som jobbar med bland annat lageruppföljning och utbildning i butikerna. Detta anser vi är en 
god förebyggande åtgärd för att arbeta med den interna kontrollen, då gruppens ansvar var att 
se till att all hantering av varulager görs korrekt. Samtliga handelsföretag menade att även om 
intern kontroll är betydelsefullt fångas felaktigheter i hanteringen av varor upp förr eller 
senare. Inventering görs för att stämma av mot bokfört värde.215 Detta är en upptäckande 
åtgärd som handelsföretagen förlitar sig mycket på då eventuella differenser mellan bokfört 
värde och värdet efter inventering korrigeras i och med detta. Vid intervjuerna pratades också 
ofta om att lagervärdet genast korrigeras en felaktighet ”upptäcks”. 

Stölder är ett annat stort problem enligt handelsföretagen i vår studie, något som även om det 
procentuellt sett är en liten del handlar om stora summor pengar. Stöld är en risk som kan 
reduceras med förebyggande åtgärder, förslagsvis att tänka på var i affären stöldbegärliga 
produkter placeras, installera kameraövervakning samt rent av förvara varor inlåsta i skåp. Att 
eliminera stöder helt anser vi liksom Bäcklunds är svårt då det också handlar om att ha varor 
lättillgängliga för kunder för att varorna ska bli sålda. 

Idag finns utvecklade datasystem i handelsföretagen som är ett stöd för att kunna ta ut ett 
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värde på varulagret på balansdagen. Dessa datasystem är en del i det som vi kan koppla till 
det Rittenberg et al menar med övervakning inom företaget. 216  Det skiljde sig mellan 
handelsföretagen huruvida ledningen kunde ta ut dagliga rapporter eller ej, men i samtliga fall 
är handdatorerna och olika affärssystem ett stort stöd i övervakningen. 

                                                   
216 Rittenberg, Martens and Landes, ”Internal Control Guidance – Not Just a Small Matter”, 49. 
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8 VÅRA SLUTSATSER 

Studiens slutsatser presenteras i detta kapitel, dessa grundas på analysen och diskussionen 
som tidigare presenterats. Slutsatserna avser att besvara problemformuleringen och syftet. 
Inledningsvis tar vi upp vår problemformulering och vårt syfte igen för att erinra läsaren om 
dessa. 

Vår problemformulering: 

Hur går handelsföretag praktiskt tillväga vid värdering av varulager? 

Vårt syfte: 

Vårt syfte med denna studie är att genom en kvalitativ metod försöka beskriva den 
problematik som finns kring varulagervärdering hos handelsföretag. Ett delsyfte är att se 
vilka värderingsmetoder som används och om dessa skiljer sig åt mellan handelsföretagen. 

I vår studie har vi kommit fram till att handelsföretagen går tillväga på flera olika sätt, inga av 
företagen i studien gör på samma sätt. Alla företag värderar enligt LVP och tre av våra fyra 
handelsföretag beräknar anskaffningsvärdet genom att tillämpa genomsnittsmetoden. Ett av 
företagen tillämpar FIFU-metoden.  

Ett problem är hur hanteringen av övriga kostnader, rabatter och bonus ska behandlas. Detta 
skiljde sig betydligt mer åt mellan de olika företagen. Övriga kostnader som frakt hanterades 
antingen som en kostnad och kostnadsfördes direkt utan att belasta anskaffningsvärdet eller 
lades till anskaffningsvärdet. Uträkningarna för detta skiljde sig också åt mellan företagen. 
Hanteringen av bonus och rabatter var också olika, detta hänfördes till vilken typ av bonus 
eller rabatter det handlade om. I vissa fall korrigerades anskaffningsvärdet direkt och i andra 
fall justerades detta senare eller inte alls. Vilket sätt som än används verkar detta vara 
acceptabelt bara handelsföretagen är konsekventa i sitt tillvägagångssätt. 

Till grund för själva värderingen ansågs ett korrekt lagersaldo vara viktigt. För att ta fram 
detta ansåg alla respondenter att bra interna rutiner krävs. Vidare ansåg handelsföretagen att 
de hade en bra intern kontroll. Det var dock olika hur den interna kontrollen säkerställdes och 
prioriterades. Det som framkom var att ett företag försökte säkerställa detta med utbildning 
till personalen, medan andra ansåg att detta inte behövdes i lika stor utsträckning. Även om 
den interna kontrollen ansågs god hos alla respondenterna framkom det ändå att mänskliga 
misstag ibland händer.  

Ytterligare en problematik vid varulagervärdering är hur inkurans påverkar och hur detta ska 
behandlas. Klart är att inkurans påverkar värderingen och även här behandlades detta olika 
hos handelsföretagen. Skillnaden var tämligen stor då en del företag endast använde sig av en 
generell procentsats medan andra gjorde inkuransvärdering på produktnivå.  

Värderingen av ett varulager kan alltså ske på många sätt men ändå ske på ett acceptabelt sätt. 
Då vårt syfte har varit att försöka beskriva den problematik som finns vid 
varulagervärderingen kan vi konstatera att det finns en mängd ”problem” att ta i beaktande 
vid värdering av ett varulager. Dock är handlingsutrymmet för det enskilda företaget stort, då 
det finns olika värderingsmetoder och principer att välja bland. Detta gör att 
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värderingsprocessen inte behöver uppfattas som särskild komplicerad. Det finns många olika 
sätt som en värdering kan göras på och alltså ändå anses korrekt. Vi har studerat fyra olika 
företag och ingen av dessa utför sin varulagervärdering på samma sätt. Den stora frågan är då 
om värderingarna blir korrekta? Vi har inte utifrån denna studie kunnat dra några slutsatser 
om den ena eller den andra metoden ger ett mer rättvisande resultat, men detta har ej heller 
varit vår avsikt. Vår avsikt har endast varit att se hur handelsföretagen går tillväga och om 
värderingsmetoderna skiljer sig mellan handelsföretagen. Däremot har vi kunnat se olika 
tendenser till vad företagen prioriterar och det sammanfaller mestadels med sådant som de har 
hjälp av i sin verksamhetsstyrning. Det är till exempel av vikt för företagen att veta vilka 
produkter som inte säljer då detta drar ner företagets lönsamhet.  

Sammanfattningsvis vill revidera vår syn på varulagervärdering, såtillvida att vi nu anser att 
varulagervärderingen är mindre ”strikt” än vad vi först trodde, då det finns möjligheter att 
göra värderingen på många olika sätt. Vidare kan vi varken bekräfta eller förkasta att vissa 
lagar skulle ha en mer prioriterad roll vid varulagervärderingen, utan bara konstatera att de 
regelverk som finns efterföljs. Att interna rutiner anses viktiga och skulle leda till ett mer 
tillförlitligt resultat har vi funnit visst belägg för, men då vår avsikt inte är att generalisera vill 
vi inte dra någon slutsats att detta gäller för alla. 

Vårt kunskapsbidrag: Med denna studie hoppas vi ha bidragit med intressant läsning och 
förhoppningsvis skapat en ökad förståelse för hur handelsföretag praktiskt går tillväga när de 
fastställer sin varulagervärdering och alla valmöjligheter som finns. 
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9 SANNINGSKRITERIER 

Studiens sanningskriterier redogör vi för i detta kapitel, de avser att styrka studiens kvalitet. 
 
De sanningskriterier som används för att styrka en studies kvalité är beroende av studiens 
angreppssätt och utformning. För kvantitativa studier används sanningskriterierna validitet, 
reliabilitet och generaliserbarhet.217 För kvalitativa studier finns det inte något lika uttalat, det 
är dock vanligt att sanningskriterierna för aktionsforskning tillämpas. 218  Vi har valt att 
tillämpa sanningskriterier som är utformade för en kvalitativ studie enligt Bryman och Bell. 
Två kriterier förespråkas av Bryman och Bell, dessa är trovärdighet och äkthet. 
Trovärdigheten kan delas upp ytterligare i fyra kriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, 
pålitlighet och möjligheten att styrka och bekräfta. 219  Vi har valt att utgå från dessa 
sanningskriterier när vi vill styrka studiens kvalitet. 

9.1 Trovärdighet 
 
9.1.1 Tillförlitighet 
 
Verkligheten kan uppfattas på många olika sätt, för att styrka tillförlitligheten i en studie är 
det bra om respondenterna får ta del av det sammanställda resultatet, detta kallas för 
”respondentvalidering”. På detta sätt bekräftas att det som framkommit i studien också är 
tillförlitligt.220 Vi har gått tillväga precis på detta sätt, då respondenterna har fått ta del av 
empirin och haft möjlighet att göra korrigeringar om något inte varit korrekt. Det som dock 
kan ifrågasättas här är om respondenterna verkligen redogjort för exempelvis alla eventuella 
problem. Vi har dock försökt försäkra oss om att vi fångat upp det väsentliga via studiens 
upplägg. 
 
9.1.2 Överförbarhet 
 
Då det kan vara önskvärt att upprepa studien för att testa om samma resultat erhålls är det 
viktigt att studiens tillvägagångssätt beskrivs utförligt, så utförligt att den kan upprepas eller 
att andra får en så pass bra bild att de kan avgöra om resultaten går att överföra till en annan 
situation eller kontext.221 För att göra vår studie överförbar har vi noggrant redogjort för hur 
vi har gått tillväga och vad som framkommit i studien. 
 
9.1.3 Pålitlighet 
 
För att arbetet ska anses pålitligt är det viktigt att arbetet ska vara möjligt att granskas. För att 
göra detta möjligt krävs noggranna redogörelser av alla delar i arbetet.222 Vi har noggrant följt 
detta och gjort tydliga redogörelser om vårt tillvägagångssätt, så en granskning av arbetet är 
möjlig. Att vi varit två som gjort arbetet tillsammans anser vi förstärker pålitligheten, då vår 
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220 Ibid., 307. 
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beskrivning av tillvägagångssättet dessutom har kontrollerats av båda uppsatsförfattarna. 
 
9.1.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 
 
För att resultaten ska kunna styrkas och konfirmeras måste forskaren säkerställa att denne inte 
agerat i ond tro. Det vill säga att denne trots insikten om att det är svårt att vara fullständigt 
objektiv, inte medvetet låtit sina egna värderingar påverka studien.223 För att inte styra studien 
med våra värderingar har vi försökt hålla oss så neutrala som möjligt till ämnet. Innan 
huvudstudien gjordes testades den teoretiska referensramen med en förstudie. På så vis anser 
vi att vi kan styrka och konfirmera att studien utförts i god tro. 

9.2 Äkthet 
 
Kriteriet äkthet inrymmer fem delkriterier, vi har valt att koncentrera oss på det mest konkreta 
av dessa det vill säga rättvisande bild. Om undersökningen ska anses ge en rättvisande bild 
ska den spegla de åsikter och uppfattningar som finns hos dem som deltagit i undersökningen. 
Vidare avses med äkthet respondenternas sociala verklighet och huruvida undersökningen lett 
till ökad förståelse av den sociala verkligheten hos respondenterna. 224  Vi har låtit våra 
respondenter ta del av den del som berört dem för att säkerställa att vi uppfattat dem rätt. På 
så sätt anser vi att vår studie också ger en rättvisande bild av varulagervärderingen i 
handelsföretagen. 
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10 VIDARE STUDIER 

Under studiens gång har många tankar och funderingar kring ämnet väckts. Vi vill utifrån 
detta ge förslag på fortsatt forskning. 

Det finns skillnader i varulagervärdering mellan företag som säljer färdiga varor som vi har 
studerat och företag som har egentillverkning av varor. Vi anser att därför att det skulle vara 
intressant att studera hur tillverkande företag går tillväga när de värderar sitt varulager och 
eventuella skillnader mot vår studie. 
 
Under studiens gång har det framkommit att varulagervärderingens har betydelse för 
verksamhetsstyrningen inom ett företag. Det skulle därför vara av intresse att mer i detalj gå 
in och undersöka varulagervärderingens  betydelse för verksamhetsstyrningen hos företagen. 
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11 VÅRA REFLEKTIONER OM UPPSATSARBETET 

Efter tio veckor ska vi då snart sätta sista punkten i denna uppsats. Det har varit en intensiv tid 
där våra tankar dagligen kretsat kring varulagervärderingar. Stundtals har tiden känts alldeles 
för kort, men detta berodde kanske mest på att vi under uppsatsens gång kontinuerligt 
upptäckte nya intressanta saker som vi ville fånga upp i undersökningen. Från början gjorde vi 
en tidsplan, vilken också i stort sett hölls. Att vi satte upp delmål i tidsplanen för när olika 
delar av vår uppsats skulle vara klar, har varit till stor hjälp och detta var antagligen det som 
gjorde att vi sedan också hann bli klara i god tid. Varje delmål har känts som en ”deadline” 
som gjort att vi jobbat mer effektivt. 

Uppsatsarbetet har för oss varit en spännande, rolig och utvecklande tid. Vi har lärt oss 
mycket under tiden, inte bara teoretiska kunskaper kring varulagervärdering och redovisning 
utan också praktisk kunskap såsom att ställa frågor på ”rätt sätt”. Att intervjua tycker vi är 
svårt, men för varje intervju vi gjorde lärde vi oss mer och blev också säkrare på oss själva 
och vår intervjuteknik. Att ha en intervjumall är verkligen ett stöd, dock anser vi att den också 
bara ska vara ett stöd, annars är det lätt hänt att bara beta av frågor och glömma att lyssna på 
vad respondenten egentligen svarar. 
 
Att vi har både startat, genomfört och avslutat ett projekt och dessutom gjort allt detta på 
utsatt tid är något som vi känner oss stolta över. 
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BILAGA 1, INTERVJUMALL: FÖRSTUDIE 

Anonymitet? 

Hur ser du på varulagervärdering? 

• Vad lägger ni vikt på vid revision?  
• Vilka problem finns vid värdering? 
• Vad är det mest påtagliga problemet? 
• Vilka felkällor kan vara svåra att upptäcka? 

Skiljer sig värdering av varulager från företag till företag? I så fall vad skiljer? 

Vilka fel kan uppstå vid olika värderingsmetoder? 

Hur tycker du att företag efterlever de redovisningsnormer och –principer som finns? 

Lägger ni vikt vid intern kontroll vid revision? 

Något ”revisortips” till oss inför intervjuerna med företagen? 
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BILAGA 2, INTERVJUMALL: HUVUDSTUDIE - 
HANDELSFÖRETAGEN  
 
Vilken typ av varulager har ni? 
Hur snabbt omsätts ert varulager? (omsättningshastighet) 
 
Vilket regelverk använder ni i er redovisning? 
Upplever ni några svårigheter med dagens regler/normer vid värdering av lager? I så fall 
vilka? 
Är det någon av de redovisningsprinciper som finns i ÅRL som ni anser har stor 
betydelse för er lagervärdering? 
 
Hur går ni tillväga när ni värderar varulagret? (metod) 

• Har denna metod tillämpats de senaste åren? 
Hur fastställer ni värdet på lagret? 
Hur säkerställer ni denna metod? 
Hur säkerställer ni vid värdering att ni tar i beaktande rabatter, kickbacks osv? 
Vilka systemstöd finns för att värdera lagret korrekt? 

• Övriga kostnader som hänförs till lager och hur prissätts de? 
 
Hur anser ni att er värderingsmetod överensstämmer med verkligheten? 
Vad ser ni som det mest kritiska i er metod? 
 
Vilka löpande system finns för att hantera inkurans? 

• Tar ni hänsyn till säsongsvariationer och åldersstrukturer i lager? 
• Tillämpar ni alternativregeln? Och i så fall varför? 

 
Kan man se tendenser på om varulagret är för högt/lågt värderat? 

• I så fall är det medvetet och vad beror det på? 
 
Hur anser ni att er ”interna kontroll” (interna rutiner) avseende värdering av varulager är? 

• Hur ofta görs inventering? Görs det regelbundet? 
 
Är stölder ett problem? Hur tar ni hänsyn till det i redovisningen?  
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BILAGA 3, INTERVJUMALL: HUVUDSTUDIE - REVISORN 

Vad ser du får fördelar/nackdelar med att värdera lager i handelsföretag med FIFU-
metoden respektive genomsnittsmetoden? Och vad kan tänkas vara kritiskt? 
 
Känner du till metoden bruttoredovisning? I så fall hur ser du på att värdera lager med 
den metoden? 
 
Hög/låg omsättningshastighet – spelar det någon roll vid värdering av varulager? 
 
Vad ser du får fördelar/nackdelar med att använda inkuranstrappa? Alternativregeln? 
Blir det en ”signifikant” skillnad beroende på vilken metod som används?  
 
Tillämpas redovisningsprinciperna ute hos företag, och i så fall är detta ett medvetet val? 
 
Hur ser du helst att en inventering utföres? Hur viktigt är det med utbildning inför detta? 
 
Vilka skillnader, fördelar och nackdelar uppstår om övriga kostnader hanteras som: 

• Kostnadsföres direkt på ett kostnadskonto. 
• Påverkar anskaffningsvärdet genom att läggas till på anskaffningsvärdet. 
• Att det inte tas med alls 

 
Vad ser du får fördelar/nackdelar med att företagen har god intern kontroll, och hur anser 
du att god intern kontroll ser ut? 
 
 


