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Förord 
 
Jag har genomfört denna uppsats under våren 2004 vid Luleå Tekniska Universitet. Att 
göra denna uppsats har krävt ett stort engagemang och många timmars hårt arbete. Jag 
vill därför med detta förord tacka de personer som medverkat till att denna uppsats 
kunde skapas. 
 
Jag vill rikta ett stort tack till mina seminariemedlemmar som har kommit med 
ovärderliga och tips och förslag under arbetets gång. Jag vill även rikta ett tack till Lars 
Lassinantti för de allmänna råd och tips som erhållits, trots den stora brist av 
handledningstid som funnits. Ett tack riktas även till de respondenter som ställt upp på 
intervjuerna och gjort så att uppsatsen varit möjlig att genomföra. 
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Sammanfattning 
 
Det finns i dag i samhället ett stort behov av ekonomisk information, framför allt bland 
intressenterna, att ett rättvisande värde av företagets tillgångar visas. Av företagets 
omsättningstillgångar är varulagret oftast den mest svårvärderade tillgången. Att 
fastställa det rätta värdet av ett varulager är av stor vikt i detaljhandelsföretag eftersom 
detta är en väsentlig balanspost i företagets redovisning. Syftet med min uppsats var att 
klargöra om detaljhandelsföretags val av värderingsmetod visar ett rättvisande värde av 
företagets varulager. Uppsatsen syftade även på att identifiera möjliga 
bedömningsproblem som kan uppkomma i samband med värderingen av varulagret. För 
att besvara mitt syfte genomfördes fallstudier av två detaljhandelsföretag i Luleå. 
Intervjuer genomfördes med en representant från respektive företag. En slutsats som jag 
kom fram till var att detaljhandelsföretag använder anskaffningsvärdet som 
värderingsmetod, den visar ett tillförlitligt värde av varulagret eftersom den inte 
involverar personliga värderingar och ger därför ett så rättvisande värde som möjligt av 
varulagret. Att fastställa rätt kvantitet och rätt pris på varorna uppgavs som problem i 
samband med värderingen. 
 



 
 

 
 
Abstract 
 
There is a great need today in the society for economic information, especially among 
intrest groups, that a correct value of the company´s assets is shown. Of the company´s 
tangible assets, the goods in stock are usually the most difficult assets to value. It is of 
great importance to establish the right value of the goods in stock in a retail trading 
company because this is an important item in a company´s accounting. The purpose of 
my essay is to explain whether the retail trading company´s choise of valuation method 
shows a correct value of the company´s goods in trade. The purpose is also to identify 
possible assessment issues that can arise in connection with the goods in stock 
valuation. For this purpose, case studies were carried out on two retail trading 
companies in Luleå. Interviews were carried out with one representive from each 
company. One conclusion was that retail trading companies use the historical value as 
the valuation method. This shows a reliable value of the goods in stock because it does 
not involve personal values and, therefore, gives the goods in stock as correct a value as 
possible. The main problem in connection with the valuation was to establish the right 
quantity and the right price of the goods. 
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1 Inledning 
 
I detta inledande kapitel redogör jag för uppsatsens bakgrund, vilket leder till 
uppsatsens problemdiskussion och som sedan mynnar ut i ett syfte. Slutligen definieras 
viktiga begrepp. 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Årsredovisningen i ett företag har en central roll eftersom den ska tillgodose ett behov 
från olika intressenter av information om företagets ekonomi under det gångna året 
(Thomasson m fl, 2000). Den ska ligga till grund för att skapa en rättvis uppfattning om 
ett företag (ibid). För att denna information ska kunna ge intressenterna en rättvis 
uppfattning av företaget måste informationen sålunda även visa ett rättvisande värde av 
företagets tillgångar (ibid).  
 
I det företagsklimat som nu råder att uppvisa ett bra finansiellt resultat, finns det företag 
som av olika anledningar försöker redovisa ett bättre resultat och ekonomisk ställning 
än vad de i verkligheten har Wells (2001). Westermark (1993) menar att när företag ska 
värdera sina tillgångar tenderar individernas subjektiva värderingar att färga av sig på 
det resultat som redovisas. Thorell (2003) framhäver att detta gäller speciellt vid 
värdering av varulager eftersom den räknas som en av företagets mest svårvärderade 
tillgångar. 
 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Enligt Thomasson m fl (2000) är redovisningens huvudsakliga syfte att förse företagets 
intressenter med ekonomisk information om företagets ställning och resultat. 
Informationen till intressenterna ska vara upprättad enligt Årsredovisningslagen (ibid). 
Denna föreskriver att redovisningen ska vara upprättad på ett överskådligt sätt i enlighet 
med redovisningens principer, vara förenlig med god redovisningssed samt ge en 
rättvisande bild av företagets ställning och resultat (ibid). Målet för intressenterna menar 
Falkman (2000a) är att med aktuell information kunna bedöma företagets framtida 
avkastningsförmåga. 
 
Thomasson m fl (2000) säger sedan att det kan få stor ekonomisk betydelse för hur 
företaget väljer att redovisa den ekonomiska ställningen och det redovisade resultatet. 
Ett problem som Thomasson m fl (2000) framhåller är att en alltför hög värdering av 
tillgångar i ett specifikt företag medför att redovisat resultat blir högre. Detta innebär att 
intressenterna får en alltför fördelaktig bild av företagets ställning och resultat samt att 
högre fritt eget resultat frigörs för utdelning (ibid). 
 
Enligt Kam (1990) ska värdet på företagets tillgångar visa det sanna ekonomiska värdet. 
Eftersom det ekonomiska värdet är ett subjektivt begrepp, menar Kam (1990), att 
intressenter har svårt att försäkra sig om vilket det sanna ekonomiska värdet är. 
Falkman (2000a) menar att den kritik som riktats mot externredovisningens sätt att 
redovisa tillgångar är att värdering av tillgångar medför en risk för subjektivitet. Detta 
eftersom denna typ av beslut i stor utsträckning påverkas av den enskilda redovisaren 
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Johansson m fl (2000) berättar att varulagret är en av de viktigaste posterna att ta 
hänsyn till i bokslutsarbetet.  Varulagret ska enligt BFNAR 2000:3 värderas till lägsta 
värdes princip, vilket innebär att värderingen ska ske till det lägsta av anskaffningsvärde 
och verkligt värde. Detta medför att företaget vid värderingstidpunkten måste bestämma 
såväl anskaffningsvärde som verkligt värde för att kunna avgöra till vilket belopp 
varulagret ska värderas. Därtill måste även hänsyn tas om det finns några varor som 
blivit gamla, omoderna eller skadade och därmed blivit svårare att få sålt till ordinarie 
pris (ibid). Johansson m fl (2000) menar sedan att fastställa varulagrets värde kan därför 
vara svårt och felaktigheter vid värderingen kan lätt uppstå. Johansson m fl menar 
vidare att även relativt små felaktigheter kan få betydande inverkan på det redovisade 
resultatet. 
 
Att fastställa det rätta värdet av ett varulager är av stor vikt i detaljhandelsföretag 
eftersom detta är en väsentlig balanspost i företagets redovisning (Westermark, 1993). 
Att ha ett så rättvisande värde som möjligt på varulagret är även viktigt eftersom 
detaljhandelsföretag tillhandahåller olika sorters varor till olika priser (ibid). Enligt Ax, 
Johansson och Kullvén (2001) karaktäriseras ett detaljhandelsföretag av att varor köps 
in och lagras för att sedan säljas vidare till konsument. Att sedan när året är slut värdera 
lagret på ett rättvisande sätt är svårt och kan, enligt Westermark (1993), ge upphov till 
svåra bedömningar om dess värde och där olika faktorer kan påverka värderingen. Att få 
fram det rätta värdet på varulagret kan därför bli svårt (ibid).  
 
Med utgångspunkt i den ovanstående diskussionen ställer jag mig följande 
undersökningsfrågor: Hur går varulagervärdering till i detaljhandelsföretag? Vilken 
värderingsmetod används vid varulagervärderingen, visar den valda värderingsmetoden 
ett rättvisande värde av varulagret? Förekommer det bedömningsproblem i samband 
med värderingen av varulagret? 
 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att klargöra om detaljhandelsföretags val av 
värderingsmetod visar ett rättvisande värde av varulagret. Jag vill även identifiera ett 
antal möjliga bedömningsproblem som kan uppkomma i samband med värderingen av 
varulagret. 
 
 
1.4 Definitioner 
 
Med företag menas detaljhandelsföretag, det vill säga företag som köper, lagrar och 
säljer varor vidare till konsument, utan egen tillverkning (Andersson m fl, 2000). 
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2 Metod 
 
I detta kapitel redogör jag för den metod som uppsatsen bygger på. Metoden är till 
hjälp för att erhålla nödvändig information för att besvara uppsatsen syfte. Därefter 
beskrivs och motiveras val av metodansats, undersökningsansats, datainsamlingsmetod 
samt vilka metodproblem metodvalet medfört. 
 
 
2.1 Metodansats 
 
Inom samhällsvetenskaplig forskning finns det tre olika metodsynsätt som en forskare 
kan använda som utgångspunkt för sin undersökning: analytiskt-, system- och 
aktörssynsätt (Holme och Solvang, 1997). Jag har valt att utgå ifrån aktörssynsättet i 
min uppsats därför att jag ville få en djupare förståelse över undersökningsområdet och 
fokusera på hur aktörer i olika detaljhandelsföretag värderar varulagret samt vilka 
bedömningsproblem det kan medföra. Holme och Solvang (1997) menar att 
aktörssynsättet förklarar helheten utifrån delarnas egenskaper. Enligt författarna är 
nyckelbegreppet inom detta synsätt den sociala processen mellan forskare och aktör, där 
båda påverkar varandra ömsesidigt. Denna process möjliggör en djupare och mer 
helhetsinriktad uppfattning om vad den enskilde aktören har för värderingar och motiv 
när denne tar sina beslut (ibid).  
 
För att kunna genomföra denna vetenskapliga uppsats har jag valt att utgå ifrån det 
deduktiva angreppssättet. Detta därför att utgångspunkten i min uppsats var från 
befintliga teorier om redovisningsteori och olika värderingsmetoder om hur varulager 
ska värderas. Dessa teorier utgör referensramen i uppsatsen. Resultaten från den 
empiriska undersökningen jämfördes sedan med den teoretiska referensramen, varefter 
slutsatser kunde dras. Mitt mål var alltså att studera verkligheten utifrån existerade 
teorier och inte likt det induktiva angreppssättet att försöka skapa nya teorier genom att 
gå ut i verkligheten.  
 
Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1989) använder forskaren en deduktiv 
forskningsansats när han utgår från befintliga teorier och utformar hypoteser som testas 
i verkligheten, vilket sedan leder fram till ett resultat. Författaren menar vidare att om en 
induktiv ansats hade valts skulle forskaren haft som mål att utifrån empirin samla in 
information och skapa nya teorier. 
 
För att undersöka det valda problemområdet har jag angripit det på ett kvalitativt sätt. 
Motivet till detta val är jag ville få en bättre och djupare förståelse för hur aktörer i olika 
detaljhandelsföretag värderar varulagret, alltså om aktörens valda värderingsmetod visar 
ett rättvisande värdet av varulagret. Eftersom jag även ville identifiera vilka 
bedömningsproblem som kan uppkomma vid varulagervärderingen, ansåg jag att det 
kvalitativa sättet var det mest lämpade för detta. 
 
Enligt Holme och Solvang (1997) innebär ett kvalitativt angreppssätt att forskaren 
försöker få en djupare förståelse för det problemkomplex han studerar. Det kvalitativa 
sättet bidrar, enligt författarna, även till ett nära förhållande till aktörerna vilket medger 
en bättre uppfattning om dennes livssituation. Forskaren får på så sätt en bättre 
förståelse för de motiv och värderingar som styr aktören när denne tar sina beslut (ibid). 
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Arbnor och Bjerke (1994) berättar att ett kvalitativt angreppssätt är lämplig att använda 
när ett aktörssynsätt har valts som utgångspunkt av forskaren. Detta därför att det 
kvalitativa angreppssättet bättre fångar den sociala process mellan forskare och aktör 
som aktörssynsättet beskriver som centralt för detta synsätt (ibid). 
 
 
2.2 Undersökningsansats 
 
Denscombe (2000) menar att en forskare, som undersökningsansats, kan välja emellan 
att göra en fallstudie eller en survey. Denscombe berättar att en forskare ska välja den 
undersökningsansats som är ändamålsenlig för uppsatsen och syfta till att ge forskaren 
den bästa utgångspunkten för att erhålla ett så bra forskningsresultat som möjligt. Enligt 
Denscombe bör forskaren använda sig av en fallstudie när han vill göra en studie på 
djupet och när han vill skaffa sig värdefulla och unika insikter. En surveyundersökning 
hade enligt Denscombe snarare syftat att gå på bredden, vilket hade medfört att 
forskaren inte hade fått det djup och den värdefulla insikt som behövts. Denscombe 
menar vidare att fördelen med fallstudie är att man kommer åt komplexa förhållanden 
som kan vara svår att nå med andra forskningsmetoder. 
 
Arbnor och Bjerke (1994) berättar sedan, genom att välja en fallstudie kommer 
forskaren även åt subjektiva faktorer såsom motiv och tankar hos respondenterna. Detta 
leder till att forskaren kan skapa sig en förståelse för vad som leder fram till deras beslut 
(Denscombe, 2000). Min avsikt har varit att göra en djupare studie inom ämnesområdet 
med fokus på de enskilda aktörerna och på så sätt få en ökad förståelse för om deras 
beslut gällande vald värderingsmetod visar det rätta värdet av varulagret. En fallstudie 
lämpar sig även som undersökningsansats eftersom jag även ville identifiera vilka 
bedömningsproblem som kan uppkomma vid varulagervärdering. 
 
2.2.1 Val av fallstudieobjekt 
 
När en fallstudie ska användas som undersökningsansats ska forskaren, enligt 
Denscombe (2000), välja ut en eller ett fåtal enheter att studera närmare. Jag valde att 
studera närmare på två detaljhandelsföretag. Anledningen till att dessa två företag har 
valts ut är därför att de köper in och lagerhåller stora mängder med varor under en lång 
tid. Detaljhandelsföretag måste, enligt Johannson och Paulsson (2002), ha ett brett 
sortiment av varor för att tillfredställa olika kundens personliga smak, detta leder till att 
ett stort antal varor måste hållas i lager under en lång tid. 
 
Jag valde endast företag som fanns inom Luleå Kommun eftersom min tid och 
möjlighet att resa utanför kommunen var begränsad. Ett ytterligare skäl till detta är att 
jag ville ha möjlighet att utföra intervju med respektive företag utan att kostnaden för 
genomförandet skulle bli alltför hög. Företagens namn har förblivit anonyma i denna 
uppsats. Detta eftersom det dels inte är relevant för min undersökning att exakt veta 
respektive företags namn och dels att respondenterna i undersökningen har tilldelats 
anonymitet vid intervjuerna för att av konkurrensskäl kunna uttala sig om känslig 
information. Jag har därför fingerat detaljhandelsföretagens och respondenternas namn 
till A och B. Jag hade från början som mål att få tag på minst tre till fyra 
detaljhandelsföretag, men eftersom respondenterna i de tillfrågade företagen uppgav att 
de inte kunna ställa upp på en intervju på grund av tidsbrist, kunde bara intervju 
genomföras med två detaljhandelsföretag. 
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2.3 Datainsamlingsmetod 
 
Datakällor kan indelas i två sorters kategorier: primär- och sekundärdata. Primärdata är 
data som samlas in av forskaren själv för den aktuella uppsatsen. Sekundärdata är data 
som redan samlats in av någon annan (Dahmström, 2000). I min undersökning användes 
sekundärdatan i början av undersökningen för att samla in relevant litteratur för 
uppsatsen. Primärdatan användes vid den empiriska datainsamlingen i form av intervju. 
 
2.3.1 Litteraturstudie 
 
Jag inledde min uppsats med att söka efter litteratur och artiklar som handlade om mitt 
ämnesområde. Jag utnyttjade de sökverktyg som fanns tillgängliga vid Luleå Tekniska 
Universitets bibliotek för att inhämta detta. Jag har sökt i databaserna Lucia, Libris, 
Affärsdata, Emerald, Ebsco, samt Internets sökmotorer google och altavista. Jag har 
sökt på följande ord: varulager, lager, varulagervärdering, bedömningsproblem vid 
varulagervärdering, detaljhandelsföretag, BFNAR 2000:3. Vid sökningen användes 
också en kombination av de olika orden samt deras engelska motsvarighet. För att få 
fram litteratur som inte fanns på universitetets bibliotek har dessa beställts via fjärrlån. 
 
2.3.2. Datainsamling 
 
Enligt Denscombe (2000) bör forskaren välja intervju som datainsamlingsmetod om han 
har som mål att erhålla material som ger mer djupgående insikter i ämnet, men som 
bygger på information från ett färre antal informanter. Eftersom jag hade som syfte med 
min undersökning att få en djupare förståelse för varulagervärderingen i 
detaljhandelsföretag valde jag intervjuer. Det första jag gjorde var att besöka respektive 
företag och presentera syftet med uppsatsen. Jag blev på så vis hänvisad till de personer 
som hade ansvar och kompetens för varulagervärdering. De ansvariga personerna 
tillfrågades sedan om de ville ställa upp på en intervju. I detaljhandelsföretag A ställde 
deras ekonomi och kvalitetsansvarig upp på intervju och i detaljhandelsföretag B ställde 
ekonomichefen upp. 
 
Vid intervjutillfället använd jag mig av den semistrukturerade intervjuformen eftersom 
jag ville vara öppen och flexibel i mitt sätt att intervjua samt att kunna ställa följdfrågor 
om någon fråga skulle kännas tvetydig. Enligt Denscombe (2000) har intervjuare vid 
semistrukturerade intervjuer en färdig lista med ämnen och frågor som ska besvaras. 
Intervjuaren är alltid inställd på att vara flexibel i sitt sätt att intervjua samt att låta 
respondenten utveckla sina idéer och tala mer utförligt om de frågor som tas upp (ibid).  
 
Jag utförde två semistrukturerade intervjuer på respektive företag. Vid intervjuerna 
användes en intervjuguide (se Bilaga) som jag utformat utifrån referensramen och i linje 
med uppsatsen syfte. Detta för att jag inte skulle glömma någon viktig aspekt av det 
som skulle undersökas. De följdfrågor som uppkom under intervjun ställdes spontant 
när ett förtydligande krävdes och finns inte med bland intervjufrågorna. Respondenten 
gavs tillfälle att utveckla sitt svar när denne så tyckte att det behövdes. Före intervjun 
började tillfrågades respondenterna om bandspelare fick användas under intervjun, 
vilket bara en respondent gick med på. Respondenten i detaljhandelsföretag B uppgav 
att det kändes obekvämt om bandspelare användes under intervjun. Med bandspelare 
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som hjälp kunde jag koncentrera mig mera på intervjuguiden samt att tiden för intervjun 
kunde hållas på skälig tid. Det som antecknades var dock mest stödord, vilket var till 
hjälp när ljudbandet skulle översättas till text.  
 
 
2.4 Metodproblem 
 
Ett besvärligt problem i allt undersökningsarbete är hur forskaren överför föreställningar 
i form av begrepp och modeller till empiriska observationer. Två viktiga begrepp i detta 
sammanhang är validitet och reliabilitet (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 1989). 
 
2.4.1 Validitet 
 
Validitet definieras, enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1989), som ett 
mätinstruments förmåga att mäta det som forskaren avser att det ska mäta. Det 
mätinstrument som användes vid intervjuerna var en intervjuguide. Under utformningen 
av frågorna i intervjuguiden kontrollerades hela tiden att frågorna låg i linje med 
uppsatsens syfte och referensram, detta har gjort att validiteten förstärkts. Vid intervjun 
ställdes dessutom följdfrågor för att ytterligare ge ett förtydligande på frågorna.  
 
Eftersom jag valt att göra en kvalitativ studie har detta bidragit till att en högre validitet 
kunnat uppnås. Denscombe (2000) menar att om en forskare gör en kvalitativ studie, 
uppnås hög validitet lättare eftersom forskaren verkar nära den empiriska verklighet 
som undersöks. För att ytterligare höja validiteten har bara de respondenter som besitter 
den kunskap och kompetens om ämnesområdet intervjuats. Jag hade även möjlighet att 
ringa och skicka e-mail till respondenterna under analysarbetet av intervjuerna. Det som 
kan ha påverkat validiteten negativt var att jag inte hade tillgång till regelrätt 
handledning under uppsatsen. Detta har jag försökt motverka genom att låta mina 
studiekamrater, i mån om tid, läsa igenom intervjuguiden och låta dom ge sina 
synpunkter på vad som kan förbättras. 
 
2.4.2 Reliabilitet 
 
Enligt Dahmström (2000) definieras reliabilitet som graden av tillförlitlighet hos en 
mätning. För att en undersökning ska kunna sägas ha en hög reliabilitet, ska den ge 
samma resultat och samma slutsatser som om någon annan skulle ha utfört den 
(Denscombe, 2000). För att förstärka reliabiliteten har intervjuerna hållits på en för 
respondenterna trygg och lugn miljö, nämligen deras respektive kontor. Jag har använt 
samma intervjuguide till samtliga respondenter, men eftersom jag ville vara flexibel vid 
intervjun, blev följfrågorna som uppkom under intervjun olika från intervjutillfällena. 
Eftersom respondenterna på så sätt inte fick samma följdfrågor kan reliabiliteten ha 
minskat något. Följfrågorna som jag ställde höll sig dock uteslutande inom 
intervjuguidens uppställda huvudfrågor. För att motverka den så kallade 
intervjuareffekten har jag försökt hålla en neutral ställning vid intervjun och inte låta 
mina personliga värderingar styra utfrågningen. 
 
När intervjun genomfördes fick jag inte tillstånd av respondenten i detaljhandelsföretag 
B att använda bandspelare. Det kan ha bidragit till att sänka reliabiliteten på grund av att 
viktig information kan ha gått förlorad. Underlaget till empirin kan därför ha minskat i 
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omfång jämfört med om bandspelare hade används. Jag anser dock att intervjun kunnat 
utföras på ett tillförlitligt sätt och att tillräckligt med material kunnat erhållas. 
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3 Referensram 
 
Jag kommer i detta kapitel först att beskriva redovisningens syfte. Därefter följer 
redovisningens principer samt definition och klassificering av tillgångar. Tillsist 
beskrivs värdering av varulager i detaljhandelsföretag. 
 
 
3.1 Redovisningens syfte 
 
Ett av redovisningens syfte enligt Thomasson m fl (2000), är att tillhandahålla 
företagets beslutsfattare med användbar ekonomisk information som kan ligga till 
underlag för verksamhetens styrning. Ett annat syfte som Thomasson m fl (2000) 
framhäver är att redovisningen ska förse företagets intressenter med den gångna 
räkenskapsperiodens resultat samt den ekonomiska ställningen. Intressenterna ska 
genom redovisningen menar Falkman (2000a), få information om tillgångars värde samt 
vem eller vilka som har legitimt krav på dessa. Genom information om tillgångars och 
skulders värde, samt förändringar i dessa, ska detta underlätta för intressenterna att 
identifiera företagets styrkor och svagheter (ibid). 
 
Enligt Falkman (2000a) ska redovisningsinformationen möjliggöra ett rationellt 
beslutsfattande för företagets intressenter. Thorell (1996) menar att ett företags 
ekonomiska rapporter ska presentera information som är användbar för företagets 
intressenter. Denna information ska vidare, enligt Thorell, även vara begriplig att förstå 
för de intressenter som inte är insatt i företagets verksamhet. Smith (1997) berättar att 
intressenterna ska med hjälp av den erhållna informationen kunna göra finansiella 
prognoser om företagets framtid och på detta sätt eliminera osäkerheten om denna. 
Falkman (2000a) säger dock att intressenterna för att kunna göra en rättvisande 
bedömning om framtiden, är tvungna tita på riktigheten i redovisningen. 
 
Thorell (1996) menar att det är av stor vikt för intressenterna att 
redovisningsinformationen visar det rätta värdet av företagets tillgångar, detta för att 
intressenterna ska kunna göra tillfredställande finansiella bedömningar om företagets 
framtid. Enligt Johansson m fl (2000) är det därför viktigt att företagets tillgångar i form 
av varulagret redovisas på ett riktigt och rättvisande sätt.  
 
3.1.1 Redovisningsinformationens kvalitativa faktorer 
 
För att redovisningens syfte ska uppnås krävs det att redovisningsinformationen är 
utformad efter ett antal kvalitativa faktorer (Falkman, 2000a). Thorell (1996) påpekar 
sedan att eftersom redovisningens information är en viktig utgångspunkt för 
bedömningen av ett företags finansiella tillstånd måste den på så sätt hålla en viss mått 
av standard för att företagets intressenter ska kunna använda och analysera 
informationen på ett tillfredställande sätt. De kvalitativa faktorer som 
redovisningsinformationen skall uppfylla är relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet 
(Falkman, 2000a). 
 
Redovisningsinformation är enligt Falkman (2000a) att betrakta som relevant om den 
påverkar den aktuella beslutssituationen. Detta innebär att informationen måste bidra 
med något som beslutsfattaren inte tidigare hade kännedom om (Falkman, 2000a). 
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Falkman säger vidare att relevant information är sådan som gör det möjligt för 
beslutsfattaren att bättre uppfylla sina uppställda mål. Informationen ska sedan vara 
presenterad vid rätt tidpunkt, det vill säga tidpunkten för beslutsfattande (ibid). Falkman 
berättar att om informationen presenteras vid fel tidpunkt är risken stor att den kommer 
att sakna värde vid beslutstidpunkten och således vara orelevant. 
 
Redovisningsinformation är enligt Falkman (2000a) att betrakta som tillförlitlig när 
användaren av informationen kan lita på den. Detta betyder enligt Artsberg (2003) att 
informationen ska ge upphov till en korrekt och rättvisande bild av den ekonomiska 
verkligheten. Falkman (2000a) säger att ju komplexare situationen är desto svårare är 
det att med redovisningens hjälp avbilda den på ett rättvisande sätt.  
 
Enligt Falkman (2000a) används termen tillförlitlighet huvudsakligen i mätsituationer. 
Falkman berättar att fel i mätprocessen, det vill säga att mätutfallet blir för högt eller för 
lågt, leder till att informationen inte blir tillförlitlig. Falkman framhäver att mätmetoden 
i sig kan ge upphov till mätfel men den som utför mätningen kan beroende på brister i 
tillvägagångssätt även ge upphov till mätfel. Förekommer det brister i mätningarna kan 
det sålunda leda till att den ekonomiska situationen inte kan avbildas på ett tillförlitligt 
sätt (ibid). En kvalitativ egenskap som syftar till att reducera mätproblematikens 
inverkan på redovisningen är kravet på verifierbarhet (ibid). Detta bygger på att 
samtliga transaktioner som ett företag gör skall redovisas på ett objektivt sätt (ibid). 
 
För att redovisningen ska vara tillförlitlig ska den enligt Artsberg (2003) även uppfylla 
kravet på validitet. Validitet innebär att redovisningsinformationen ska återspegla den 
ekonomiska situationen på ett rättvisande sätt (ibid). Den som utför redovisningen 
måste därför veta alla fakta kring det som ska redovisas, annars handlar redovisningen 
bara om gissningar och situationen återspeglas på sätt inte på ett rättvisande sätt 
(Falkman, 2000a). 
 
Smith (1997) berättar att redovisningsinformationen även måste infria kravet på 
neutralitet för att vara tillförlitlig. Smith menar att kravet är kopplat till avsikten hos den 
som redovisar informationen. Enligt Falkman (2000a) ska redovisaren inte återge eller 
manipulera redovisningsinformationen i någon önskvärd riktning för att uppfylla ett 
förutbestämt syfte. Detta menar Falkman är ett stort problem eftersom 
redovisningsinformationen i stor utsträckning bygger på att redovisarens egna 
bedömningarna av framtiden och därmed blir subjektiva. 
 
Enligt Falkman (2000a) ska redovisningen förutom att vara relevant och tillförlitlig 
även infria kravet på jämförbarhet. Smith (1997) menar att den principiella innebörden 
av jämförbarhet är att lika händelser och tillstånd ska redovisas på samma sätt. Falkman 
(2000a) berättar att redovisningsinformationen blir mer användbar om den är jämförbar 
med annan redovisningsinformation. Då åtskilliga företag använder olika 
redovisningsmetoder och principer blir det därför svårt att jämföra 
redovisningsinformationen (Ibid). 
 
Artsberg (2003) menar därför att samma redovisningsmetoder bör användas konsekvent 
år efter år om redovisningsinformationen skall bli jämförbar över tiden. Falkman 
(2000a) säger att redovisningsinformationen måste vara jämförbar över tiden för att 
utgöra ett säkrare beslutsunderlag. Enligt Thorell (1996) är det därför viktigt att i 
redovisningen tydliggöra när byte av redovisningsmetod sker. 
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Enligt Westermark (1996) är det vid värderingen av varulagret därför av stor betydelse 
att redovisningsinformationen visar relevant information som är presenterad vid rätt 
tidpunkt och möjliggör för företagets beslutsfattare att bättre uppfylla sina uppställda 
mål. Falkman (2000a) berättar att informationen är att anse som tillförlitlig när dess 
användare kan lita på den. Falkman menar att det även är av stor vikt att rätt 
värderingsmetod används vid värderingen samt att den som utför värderingen inte är 
påverkad av förutbestämda syften. Detta för att ett så tillförlitligt värde som möjligt ska 
kunna fastställas av varulagret (ibid). Det är vidare essentiellt att företaget försöker 
tillämpa samma redovisningsmetoder konsekvent från år till år och vid byte tydliggöra 
det i redovisningen, detta för att redovisningen ska bli mer jämförbar över tiden och 
utgöra ett säkrare beslutsunderlag (ibid). 
 
3.1.2 God redovisningssed 
 
Thomasson m fl (2000) berättar att de viktigaste lagarna inom redovisningsområdet är 
Bokföringslagen och Årsredovisningslagen, dessa är vad man kallar ramlagar inom 
svensk redovisningslagstiftning och innehåller generella bestämmelser om ett företags 
bokföring och redovisning. Ett viktigt begrepp i båda dessa lagar begreppet ”god 
redovisningssed” (ibid). Bokföringslagen 4 kap 2 § beskriver vidare att 
”bokföringsskyldigheten ska fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god 
redovisningssed”. Enligt Årsredovisningslagen 2 kap 2 § ska ett företags årsredovisning 
upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed.  
 
Vid en tolkning, menar Artsberg (2003), kan detta beskrivas som att normgivande 
organs uttalanden och rekommendationer ska ligga tillgrund för hur befintliga lagar ska 
tolkas i konkreta fall. Artsberg menar att detta har stor betydelse vid bedömningen om 
redovisningspraxis anses föreligga eller inte eftersom allmänna råd från de normgivande 
organen styr hur de bokföringsskyldiga företagen gemensamt utvecklar vedertagna 
handlingsmönster. Till detta kommer att god redovisningssed också bestäms av vad som 
är tillämpad praxis i exempelvis en bransch, detta gäller särskilt när rekommendationer 
och anvisningar saknas (ibid). 
 
Dessa normgivande organ som tolkningen syftar på är enligt FAR: s samlingsvolym 
(2003) Bokföringsnämnden, Redovisningsrådet och Förenade auktionerade revisorer. 
Organens främsta ansvar är att vägleda och främja utvecklingen av god redovisningssed 
(Thomasson, 2000). 
 
Westermark (1996) menar att i värderingsfrågor är det oftast så att flera olika 
värderingsmetoder kan motsvara kravet på god redovisningssed. Westermark säger 
därför att god redovisningssed sällan är en exakt eller välpreciserad norm för varje 
konkret fall. Detta kan medföra att flera alternativa värderingsmetoder är godtagbara så 
länge de motsvarar kravet på god redovisningssed (ibid). God redovisningssed kan även 
bestämmas i en bransch av ett samlat handlingsmönster som företagen handlar utifrån, 
men detta får bara ske om det saknas rekommendationer och anvisningar om 
värderingen (ibid). 
 
3.1.3 Rättvisande bild 
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Thomasson m fl (2000) berättar att begreppet rättvisande bil finns inskrivet i EU: s 
fjärde bolagsdirektiv och är en översättning av det anglosaxiska redovisningsbegreppet 
”true and fair view”. När begreppet infördes i EU: s medlemsländer har det därefter 
kommit att färgas av på respektive medlemslands redovisningslagstiftning (ibid). 
Genom den nya Årsredovisningslagen som infördes 1995, introducerades rättvisande 
bild i svensk redovisningslagstiftning (ibid). I Årsredovisningslagen (ÅRL) 2 kap 2 § 
beskrivs att balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall upprättas på ett 
enhetligt och överskådligt sätt, för att ge en rättvisande bild av företagets ställning och 
resultat.  
 
ÅRL 2 kap 2 § beskriver vidare att tilläggsupplysningar ska bifogas om det behövs för 
att en rättvisande bild ska kunna ges. Om en avvikelse görs från vad som följer av 
normgivande organs allmänna råd och rekommendationer skall upplysningar om detta 
och om skälen till detta lämnas i form av en not (ibid).  
 
Thomasson m fl (2000) säger att det i konventionell svensk redovisningstradition sedan 
länge tillämpats en redovisningstradition som betonar en försiktig värdering av ett 
företag tillgångar snarare än en rättvis värdering. Thomasson m fl förklarar att om ett 
företag för att uppnå en rättvisande bild, väljer att avvika från god redovisningssed ska 
upplysning om detta lämnas i not. Eftersom begreppet rättvisande bild beskrivs som 
överordnat god redovisningssed men underordnat lagstiftningen, får ett företag aldrig 
avvika från lagen för att redovisa en rättvisande bild (Ibid). Detta får som konsekvens 
att det inte i förväg eller i generella termer går att avgöra vad som i 
årsredovisningstermer är en rättvisande bild av ett företagets ekonomiska ställning och 
resultat (ibid). Det är därför som det enskilda företaget och dennes särskilda förhållande 
som fall till fall får avgöra vad som är en rättvis bild (ibid). 
 
Westermark (1996) menar att när värderingen av ett varulager sker är det därför viktigt 
att företaget strävar efter att redovisa en så rättvisande bild som möjligt. Wells (2001) 
berättar att företag ofta försöker manipulera eller på något sätt påverka värdet på 
varulagret vid värderingstillfället. Detta menar Wells kan åstadkommas på olika sätt. Ett 
sätt kan vara att företaget använder varulagret som en vågskål och på så sätt styra värdet 
på varulagret för att justera företagets resultat i önskad riktning. Ett annat sätt kan vara 
att företaget tagit med varor som redan har sålts eller som aldrig har existerat i det 
sammanlagda varulagervärdet, vilket leder till ett högre värde i redovisningen (ibid). 
Detta säger Westermark (1996) får som följd att företaget inte ger en rättvisande bild av 
dess ställning och resultat. 
 
 
3.2 Redovisningsprinciper 
 
Artsberg (2003) förklarar att redovisningen behöver ett speciellt språk för att uttrycka 
sitt innehåll. Redovisningens språk har utvecklats under lång tid och består av idag av 
olika redovisningsprinciper (ibid). ÅRL 2 kap 4 § beskriver dessa redovisningsprinciper 
som grundläggande för redovisningen och har avgörande effekt på vilka transaktioner 
som redovisas i resultat och balansräkningen. Dessa redovisningsprinciper är enligt 
Artsberg (2003) försiktighetsprincipen, matchningsprincipen och realisationsprincipen. 
 
3.2.1 Försiktighetsprincipen 
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Redovisningens mest centrala princip är försiktighetsprincipen, den har sedan länge 
varit en viktig redovisningsprincip har i dag en stark ställning i den svenska 
konventionella redovisningstraditionen (Artsberg, 2003). Enligt Thomasson m fl (2000) 
innebär försiktighetsprincipen att företaget hellre ska ge sin ekonomiska ställning och 
resultat en pessimistisk värdering, än en optimistisk värdering. Detta betyder, berättar 
Thomasson, m fl att företaget bör värdera tillgångarna försiktigt och ge skulderna hellre 
ett för högt än ett för lågt värde. Detta ger uttryck för den så kallade ”lägsta värdes 
princip” vilken menar att omsättningstillgångarna ska värderas till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och verkligt värde (ibid). 
 
Enligt Falkman (2000a) tar försiktighetsprincipen tar även upp de kvalitativa kriterierna. 
Smith (1997) säger att vid värdering till anskaffningsvärdet är tyngdpunkten på 
tillförlitligheten snarare än på relevansen. Däremot menar Smith att vid värdering till 
verkligt värde accepteras emellertid subjektiva framtidsbedömningar, när kraven på 
relevans tar över.  
 
Enligt Årsredovisningslagen 2 kap 4 § punkt 3 ska värderingen göras med iakttagande 
av rimlig försiktighet. Thorell (1996) säger att företaget således måste iaktta försiktighet 
i sina bedömningar så att inte ställningen och resultatet överskattas.  ÅRL 2 kap 4 § 
punkt 3 menar sedan att försiktigheten inte får drivas för lågt utan ska vara rimlig. 
Lagen tillåter inte en medveten undervärdering och uppbyggande av dolda reserver, en 
alltför långtgående försiktighet kan komma i konflikt med kravet på att redovisningen 
ska ge en rättvisande bild av företaget ställning och resultat (ÅRL 2:4 p.3). Enligt 
Gröjer (1994) är motivet för försiktighetsprincipen att de negativa konsekvenserna dock 
antas bli mer omfattande av ett i efterhand upptäckt överskattat resultat än ett 
underskattat. 
 
Westermark (1996) berättar att när ett företag ska värderar sitt varulager ska detta göras 
i enlighet med försiktighetsprincipens krav på att omsättningstillgångar ska värderas till 
det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde. En försiktig värdering av ett 
företags varulager, medför enligt Westermark, att den ekonomiska ställningen och 
resultatet inte övervärderas, detta under förutsättning att värderingen ges en rimlig 
bedömning. Smith (1997) menar, dock lite hårddraget, att det är fullt tillåtet med 
subjektiva värderingar i redovisningen bara de görs på pessimistiska grunder och inte på 
optimistiska grunder. 
 
3.2.2 Matchningsprincipen  
 
Falkman (2000b) berättar att motsatsen till försiktighetsprincipen utgörs av 
matchningsprincipen. Eftersom försiktighetsprincipen innebär att utgifterna ska 
kostnadsföras under den period de uppstår och matchningsprincipen menar att utgifterna 
ska kostnadsföras först när produkten genererat intäkter, kan det därför uppstå ett 
motsatsförhållande mellan dessa två principer (ibid). 
 
Matchningsprincipen innebär enligt Falkman (2000a) att nedlagda utgifter som i 
framtiden ger upphov till intäkter, ska matchas med de intäkter som utgifterna genererar 
i framtiden genom att utgifterna kostnadsförs samma period som intäkterna. Intäkterna 
skall alltså matchas mot utgifterna för de resurser som använts för att skapa intäkterna, 
således, mot kostnaden för sålda varor och övriga utgifter förknippade med 
försäljningen (Smith, 1997). Kostnaden för sålda varor i ett detaljhandelsföretag 
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kommer därför till en del att redovisas under en annan period än inköpen (ibid). 
Problemet uppkommer med att bestämma till vilka priser man köpte in de varor som 
sålts eller förbrukats under året och till vilka priser man köpte in de varor som finns 
kvar i lagret vid årets slut (ibid). Falkman (2000a) berättar att det mest idealiska enligt 
matchningsprincipen är att varje intäkt genereras av en identifierbar utgift, men att 
fördela alla utgifter till en viss vara är många gånger svårt och rent av omöjligt. 
Falkman menar att det som försvårar processen är att finna tillräckliga kopplingar 
mellan intäkter och utgifter 
 
Thomasson m fl (2000) berättar att vid varulagervärdering betyder matchningsprincipen 
att ingående balans för lagervärdet justeras vid räkenskapsårets slut med den ökning 
eller minskning av lagervärdet som skett jämfört med utgående varulagervärde. De 
utgifter företaget haft för inköp av lagervaror ska betraktas som kostnader först när 
företaget fått intäkter från försäljningen (ibid).  
 
3.2.3 Realisationsprincipen 
 
Smith (1997) förklarar att enligt realisationsprincipen ska intäkter inte redovisas förrän 
de är realiserade, realisationsprincipen utgör således en del av försiktighetsprincipen 
eftersom tillgångar inte bör värderas över anskaffningsvärdet även om tillgångens 
verkliga värde i realiteten är högre. Falkman (2000b) menar att genom att hålla på 
försiktighetsprincipen kommer aldrig en för positiv bild av företagets aktuella 
verksamhet att presenteras. Detta gör att företagets intressenter kan lita på den 
information som erhålls (ibid). Smith (1997) säger sedan att enligt realisationsprincipen 
får företaget inte värdera sitt varulager till försäljningsvärdet även om detta värde är 
högre än anskaffningsvärdet. 
 
 
3.3 Definition av tillgångar 
 
Thorell (1996) berättar att det från början inte fanns någon uttrycklig bestämmelse i 
svensk redovisningslagstiftning som visade hur en tillgång skulle definieras. Artsberg 
(2003) säger att Redovisningsrådet, därför tolkat hur en tillgång ska definieras, utifrån 
hur den internationella redovisningsorganisation IASB beskrivit den. Denna tolkning 
visar enligt Artsberg (2003) på ett explicit sätt, de tre utmärkande dragen som en 
tillgång måste ha för att uppfylla definitionen av en tillgång. 
 
”En tillgång är en resurs som kontrolleras av företaget till följd av inträffade händelser 
och som förväntas innebära ekonomiska fördelar för företaget i framtiden” 
 
För att en tillgång ska anses föreligga ska tillgången enligt Smith (1997) vara hänförlig 
till ett specifikt företag och vara under dennes kontroll. Tillgången ska vidare, menar 
Smith, vara ett resultat av en historisk händelse samt innebära en sannolik framtida 
ekonomisk fördel för företaget. Falkman (2000a) berättar att det är svårt att bedöma 
värdet på hur mycket en tillgång kommer att generera i framtiden. Artsberg (2003) 
förklarar att en tillgång anskaffats av företaget därför att man förväntar sig att dra 
ekonomisk nytta av den i framtiden men förväntan är dock osäker till sin natur.  
 
3.3.1 Erkännande av tillgångar 
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För att en tillgång ska kunna erkännas som en tillgång, måste den enligt Falkman 
(2000a), förutom att uppfylla definitionskravet, även vara mätbar i monetära enheter 
och inverka på beslutssituationen. Falkman säger att det vanligaste erkännandekriteriet 
utgår från lagen, som anger vem som tillgångens rättmätige ägare och därmed innehar 
den legala rättigheten till de framtida ekonomiska fördelarna. För att tillgången ska 
kunna erkännas som en tillgång ska den även uppfylla relevanskriteriet, vilket innebär 
den måste vara ekonomiskt betydande för företaget (ibid). 
 
Vid värderingen av varulagret är det därför enligt Artsberg (2003) viktigt att företagets 
tillgångar uppfyller definitionen för tillgångar samt att varulagret även uppfyller kravet 
för tillgångserkännande. Artsberg berättar sedan att om det vid värderingsstället ingår 
varulager som inte uppfyller definitions- och erkännandekravet blir underlaget och 
följaktligen även värderingen av varulagret felaktigt, vilket ger ett missvisande värde av 
företagets varulager. Artsberg menar att värdet även blir missvisande om varor som 
trots att de uppfyller definitions- och erkännandekravet, inte ingår som underlag vid 
värderingen. 
 
 
3.4 Klassificering av tillgångar 
 
För att värdera sina tillgångar måste företaget enligt Johansson m fl 2000 kunna 
klassificera tillgångarna, det vill säga kunna skilja på vad som betraktas som 
anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Att göra denna gränsdragning menar 
Johansson m fl är viktig eftersom anläggningstillgångarna och omsättningstillgångarna 
omfattas av olika värderingsregler. För företagets intressenter är det också viktigt att få 
information hur tillgångarna är värderade, detta eftersom det inte så tydligt anges vilka 
faktorer som påverkar värderingen av i synnerhet omsättningstillgångarna (ibid). 
 
Artsberg (2003) berättar att när det gäller att skilja mellan anläggningstillgångar och 
omsättningstillgångar, finns det flera sätt att göra det på. Årsredovisningslagen 4 kap 4 
§ skiljer mellan de båda formerna av tillgångar genom att berätta att ”Med 
anläggningstillgång förstås tillgång som är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas 
i rörelsen” ”Med omsättningstillgång förstås annan tillgång”.  
 
Redovisningsrådets rekommendation RR 22 p.56 klassificerar en tillgång som 
omsättningstillgång när den är ämnad att innehas för försäljning inom företagets 
normala verksamhetscykel, beräknas omsättas inom det närmaste året eller innehas 
främst i handelsverksamhet. Thomasson m fl (2000) förklarar att det inte är 
omsättningstillgångens natur i sig själv som avgör om tillgången ska klassificeras som 
en omsättningstillgång eller anläggningstillgång, utan avsikten med innehavet mot 
bakgrund av företagets verksamhet. 
 
Artsberg (2003) berättar att Årsredovisningslagen har valt att dela in 
omsättningstillgångar i fyra grupper: varulager, kortfristiga fordringar, kortfristiga 
placeringar samt kassa och bank. Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:3 
definierar varulager som materiella tillgångar som: 

• är avsedda för försäljning i den ordinarie verksamheten (färdiga varor). 
• är under tillverkning för att bli färdiga varor (varor under tillverkning, 

halvfabrikat) 
eller 
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• kan användas i produktionen av färdiga varor eller tjänster (råvaror, insatsvaror, 

förbrukningsartiklar). 
 
BFNAR 2000:3 menar att detaljhandelsföretag är företag som köper in färdiga varor för 
att använda dessa i den ordinarie verksamheten. Andersson m fl (2000) menar att 
avsikten är att sälja de inköpta varorna vidare till konsumenten under det närmaste året. 
Detta gör att varulager i detta fall definieras som materiella tillgångar som är avsedda 
för försäljning i den ordinarie verksamheten (BFNAR 2000:3). Med ordinarie 
verksamhet menar RR 22 p.57 den tid som förflyter från det att företaget köper in 
varorna, till dess att företaget säljer de inköpta varorna och erhåller likvid. 
 
 
3.5 Värdering av varulager i detaljhandelsföretag 
 
Vid värderingstidpunkten, som enligt BFL 3 kap 1 § är vid räkenskapsperiodens slut, 
ska företaget fastställa varulagrets värde och därmed till vilket belopp det ska värderas 
till i årsredovisningen. För att fastställa varulagrets värde ska företaget börja med att 
göra en fysisk inventering av varulagret (BFNAR 2000:3). Westermark (1996) berättar 
att företaget har störst möjlighet att upptäcka inkurans (svinn, skadade och gamla varor) 
i varulagret om inventeringen sker med fysisk inventering. 
 
Att bestämma rätt kvantitet på varulagret kan enligt Wells (2001) vara svårt, speciellt i 
detaljhandelsföretag eftersom lagret förändras i snabb takt under en redovisningsperiod, 
genom att stora mängder varor blir köpta och sålda samt att lagervaror ibland förflyttas 
mellan olika lagerutrymmen. Eftersom detaljhandelsföretag tillhandahåller ett stort 
utbud av varor kan detta leda till problem vid inventeringen (Andersson m fl, 2001).  
 
Problemet menar Wells (2001) kan bero på att den ansvarige inte får information vid 
inventeringen, eller har tillräcklig kunskap, om vilka varor som tillhör varulagret. 
Inventeringen riskerar då att baseras på gissningar om vilka varor som tillhör lagret och 
vilka som inte gör det, vilket kommer att leda till att ett felaktigt värde av varulagret 
kommer att skapas (ibid). Detta problem kan enligt Westermark (1996) förebyggas till 
stor del om företaget använder lagerbokföring på artikelnivå av in- och utleveranser av 
varor från lagret samt om inventeringen genomförs med högsta möjliga noggrannhet. 
 
3.5.1 Lägsta värdes princip 
 
Westermark (1996) berättar att varulagret är en av de mest betydelsefulla tillgångarna 
för ett detaljhandelsföretag och upptar därför en stor del av företagets tillgångar. Det är 
därför av stor vikt att ett så rättvisande värde som möjligt redovisas av varulagret (ibid). 
Värderingen av varulagret skall därför ske till lägsta värdes princip (Johansson m fl, 
2000). Enligt BFNAR 2000:3 är lägsta värdes princip den grundläggande 
värderingsregeln för varulager. Smith (1997) förklarar att lägsta värdes princip är ett 
uttryck för att värdera varulagret försiktigt och innebär att värderingen ska ske till det 
lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde, med hänsyn till inkurans. 
 
3.5.2 Anskaffningsvärde 
 
Vad som ska utgöra anskaffningsvärde beror, enligt BFNAR 2000:3, på om varulagret 
består av inköpta eller tillverkade varor. BFNAR 2000:3 berättar att 
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detaljhandelsföretag använder inköpta varor i sin verksamhet. För inköpta varor i 
detaljhandelsföretag kan anskaffningsvärdet bestämmas till försäljningsspris med 
avdrag för de pålägg som används i priskalkyler för den aktuella varan (ibid). Om 
försäljningspriset höjts eller sänkts efter inköpstillfället ska justering göras för denna 
prissänkning (ibid). 
 
BFNAR 2000:3 berättar att ett alternativt sätt som kan användas i detaljhandelsföretag, 
där renodlade priskalkyler inte används i lika stor utsträckning, är att försäljningsspris 
kan bestämmas som anskaffningspris med avdrag för använd bruttovinstmarginal. Om 
försäljningspriset eller bruttovinstmarginalen höjts eller sänkts efter inköpstillfället ska 
justering göras för dessa förändringar (ibid). Detta innebär att använd 
bruttovinstmarginal ska ge uttryck för den vinstmarginal som företaget faktiskt har på 
respektive varugrupp i befintligt lager på bokslutsdagen (ibid). 
 
Om detaljhandelsföretaget väljer att värdera varulagret utifrån anskaffningsvärdet får 
företaget enligt Johansson (2000) göra ett schablonmässigt inkuransavdrag på tre 
procent av anskaffningsvärdet. Efter att inkurans dragits av erhålls det värde som 
varulagret är upptaget i redovisningen (ibid). 
 
Gröjer (1994) menar att ett problem som uppkommer vid värderingen är om varulagret 
består av varor med olika försäljningsspris. För att fastställa vilka varor som finns kvar i 
varulagret kan företaget använda FIFU-principen (ibid). Den innebär enligt Johansson 
m fl (2000) att företaget antar att de sist anskaffade varorna är de som finns kvar i lagret 
vid bokslutstillfället. Johansson framhäver att FIFU-principen har stor betydelse för att 
få ett rättvisande värde av varulagret om företaget köpt in varor till olika priser under 
året.  
 
Att värdera till anskaffningsvärdet innebär enligt Westermark (1996) att värdera till det 
historiska värdet, vilket är det motsatta jämfört med att värdera till framtida värdet, när 
värderingen sker till det verkliga värdet. Genom att värdera till anskaffningsvärdet 
uppskjuts intäktsredovisningen och vinsthemtagningen till en efterföljande 
redovisningsperiod, detta är motiverat om försäljningsvärdet (verkligt värde) inte kan 
fastställas (ibid). Enligt Artsberg (2003) måste värdet på varorna gå att mäta på ett 
tillförlitligt sätt för att kunna få redovisas. Artsberg förklarar att tyngdpunkten i detta 
fall ligger på tillförlitligheten snarare än på relevansen. Westermark (1996) säger att då 
försäljningsvärdet är osäkert eller tillkommande kostnader inte kan förutsägas med 
rimlig säkerhet, kan inget försäljningspris vid värderingen till verkligt värde uppskattas. 
Historiskt värde fungerar då som en approximation till verkligt värde (ibid). Detta 
eftersom värdet grundar sig på en faktisk händelse och kan verifieras, det vill säga anses 
som tillförlitligt (ibid). 
 
3.5.3 Verkligt värde 
 
Vad som utgör verkligt värde är, enligt BFNAR 2000:3, även det beroende på hur 
varulagret ser ut. Består varulagret av färdiga varor (inköpta eller egentillverkade) 
utgörs varulagret av nettoförsäljningsvärdet (ibid). Innehåller varulagret istället råvaror 
eller halvfabrikat utgörs verkligt värde av återanskaffningsvärdet (ibid).  
 
Eftersom varulagret i detaljhandelsföretag består av färdiga varor ska 
nettoförsäljningsvärdet bestämmas, vilket ska ske i två steg (BFNAR 2000:3). Först ska 
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försäljningsvärdet på de varor som ska värderas bestämmas, därefter ska de 
försäljningskostnader som ska reducera försäljningsvärdet bestämmas (ibid). 
Westermark (1996) menar att försäljningsvärdet kan bestämmas till det pris som 
företaget vid värderingstidpunkten kan uppnå i den dagliga försäljningen, vilket kan 
erhållas eftersom att verksamheten antas fortsätta enligt fortvarighetsprincipen. Det 
bestämda försäljningsvärdet berättar Westermark ska sedan minskas med beräknad 
försäljningskostnad, vilket avser de kostnader som är direkt bundna till försäljningen, 
dessa kan vara varurabatter, bonus, provision. 
 
Johansson (2000) berättar att vid värdering till nettoförsäljningsvärdet beaktas eventuell 
verklig inkurans genom att de inkuranta varorna sänker varulagrets värde. 
Försäljningsvärdet måste då beräknas på detta nedsatta försäljningspris som varorna 
bedöms kunna säljas för (ibid). BFNAR 2000:3 menar dock att beräkningsunderlaget 
måste vara tillförlitligt för att kunna värderas på detta sätt. I undantagsfall efter en 
bedömning i det enskilda fallet kan företaget använda schablonmässiga kollektiva 
inkuransbedömningar (inkuranstrappa) grundade på försäljningsvärdet (ibid). 
 
Enligt Westermark (1996) syftar värdering till nettoförsäljningsvärdet att hänföra 
intäkter och kostnader till samma period. Westermark berättar att tillkommande 
kostnader för att färdigställa varan till försäljning, sälja den och inkassera likvid 
bokföres under samma period som intäkterna, vilket blir aktuellt vid värdering till 
försäljningspris (ibid). Om företaget drar dessa kostnader från försäljningspriset och 
bokför beloppet netto, sker värderingen till nettoförsäljningsvärdet. Problemet med att 
värdera till nettoförsäljningsvärdet menar Westermark (1996) är att uppskatta 
tillkommande kostnader. Eftersom värdering till nettoförsäljningsvärdet medför att 
relevansen sätts i förgrunden, är det på så sätt enligt Smith (1997) tillåtet med subjektiva 
framtidsbedömningar, bara dessa sker på pessimistiska grunder 
 
3.5.4 Inkurans 
 
När detaljhandelsföretaget ska värdera varulagret ska de således beakta om inkurans har 
uppkommit (BFNAR 2000:3). Inkurans beaktas som huvudregel genom tillämpning av 
lägsta värdes princip (ibid). BFNAR 2000:3 menar att det dock är vanligt enligt praxis 
att lagrets värde reduceras med skattemässigt tillåtet inkuransavdrag även om detta är 
högre än bedömd verklig inkurans. Eftersom inkuransbedömningen ofta är förenad med 
osäkerhet, bör en sådan redovisning kunna tillåtas under förutsättning att avvikelser från 
en värdering enligt lägsta värdes princip inte i väsentlig grad påverkar bedömningen av 
företagets resultat och ställning (ibid). 
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4 Empiri 
 
I detta kapitel beskriver jag den empiri som samlats in i min undersökning. Jag har 
intervjuat två respondenter verksamma vid två olika detaljhandelsföretag. Eftersom 
anonymitet har utlovats till respondenterna och respektive företag av konkurrensskäl, 
kommer jag att särskilja företaget och respektive respondent med att ange ett 
bokstavstecken.  
 
 
4.1 Detaljhandelsföretag A, respondent A 
 
Jag besökte detaljhandelsföretag A och intervjuade respondent A. Respondenten 
berättade att detaljhandelsföretag A säljer kontorsmaterial, datatillbehör och trycksaker 
och har ett brett sortiment av dessa varor. Företaget har 60-65 anställda men ska 
nyanställa ytterligare under det närmast kommande åren. Respondenten är utbildad till 
gymnasieekonom och har arbetat på företaget sedan 1985. Han har ansvaret för 
ekonomi och miljö. I Respondentens arbetsuppgifter ingår bland annat att ansvara för 
värdering av varulagret samt att ansvara för att rapportera resultatet från värderingen till 
företagets revisor. 
 
Inventeringen av varulagret hos detaljhandelsföretag A sker i månadsskiftet 
november/december och sker på så sätt en månad innan företaget gör sitt årliga bokslut.  
Inventeringen av varulagret utförs fysiskt av företagets ”egna personal”. Med detta 
menar respondenten att vikarier aldrig utför inventering, detta eftersom de inte vet 
rutinerna vid inventeringen. Att lära upp dessa skulle ta onödigt med resurser samt att 
risken för fel ändå skulle vara större än när företagets egen personal utför inventeringen. 
 
Den fysiska inventeringen sker med hjälp av företagets avancerade 
lagerbokföringssystem. Trots att företaget har ett utvecklat datoriserat 
lagerbokföringssystem uppkommer det ibland problem i samband med inventeringen. 
Det problem som uppkommer är att personalen som inventerar brukar uppge fel 
enhetsbetäckning på varan. Med detta menar respondenten att varan uppges till 
exempel, per paket istället för per styck. Respondenten säger att det är viktigt att veta 
vilken enhet man räknar i för att lagret i slutänden ska utgöra ett rättvisande underlag 
för värdering.  
 
Om det misstänks att en vara har angivits fel enhetsbetäckning görs ytterligare en 
inventering. Inventeringen av den vara som det angavs fel betäckning på utförs av en 
annan ur personalen än som gjorde den första inventeringen, detta för att eliminera den 
mänskliga faktorn i så stor grad som möjligt. Inventeringen utförs ändå med 95 % 
säkerhet säger respondenten, tack vare deras avancerade lagerbokföringssystem. 
 
Varulagret i detaljhandelsföretag A värderas enligt respondenten till lägsta värdes 
princip minus avdrag för inkurans med tre procent. Respondenten säger att värderingen 
alltid sker till anskaffningsvärdet på varulagret, detta eftersom amskaffningsvärdet alltid 
är det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Anskaffningsvärdet 
beräknas utifrån inköpspriset. Detta beräknas enligt respondenten genom att en 
kalkylkostnad, innefattande inköpskostnad, frakt och tull läggs på inköpspriset. För att 
räkna fram utpriset/försäljningspriset, som är det pris som kunden får betala, görs ett 
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vinstpålägg på varje vara med mellan 10 till 300 %. Respondenten förklarar att företaget 
har utvecklade priskalkyler för att avgöra priset på respektive vara. 
 
För att kunna erhålla rätt pris på varorna i varulagret använder detaljhandelsföretag A 
FIFU-principen, den gör enligt respondenten att företaget kan få ett så rättvisande värde 
som möjligt på varulagret. Detta eftersom företaget köper in ett stort antal varor under 
året, till olika inköpspriser. Respondenten berättar att lagret i dag uppgår till omkring 
7000 st lagerförda varor. Detaljhandelsföretag A tar hänsyn till inkurans vid värderingen 
av varulagret och avräknar lagstadgad inkurans med tre procent. Den inkurans som 
uppkommer vid inventeringen är varor som blivit omoderna eller förlegade, detta 
genom att nyare modeller har ersatt de gamla modellerna. Dessa varor skrotas sedan 
eftersom de inte skulle gå att sälja till kund, vilket i synnerhet innefattar gamla 
datatillbehör 
 
Syftet med värderingen i detaljhandelsföretag A menar respondenten är att visa ett så 
exakt värde som möjligt av företagets varulager. Detta inte bara för intressenterna utan 
även för företagets beslutsfattare. Respondenten tycker värderingen ger ett rättvisande 
värde eftersom att den sker så nära företagets bokslut som möjligt och att hänsyn på så 
sätt tas till alla ut och inleveranser av varor ur varulagret. Men även att företaget har hög 
omsättningshastighet på lagret och att omoderna och gamla varor skrotas direkt. 
 
När detaljhandelsföretag A startade sin verksamhet i mitten på 80-talet sades det inom 
företaget att man skulle manipulera med varulagrets värde för att parera ett eventuellt 
högt eller lågt resultat. Denna diskussion menar respondenten förekommer inte idag, 
utan hör hemma på det glada åttiotalet. Respondenten berättar att en rättvisande bild av 
företagets verksamhet är det som är viktigast. God redovisningssed säger respondenten 
uppnås genom att företaget tillämpar lägsta värdes princip, vilket är stadgat av 
årsredovisningslagen, och värderar varulagret till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
verkligt värde. Respondenten säger att företaget på så vis följer vad som lagar och 
rekommendationer säger om värdering av varulager. 
 
Vid värderingen av varulagret har faktorerna relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet 
stor betydelse säger respondenten. Relevansen har betydelse genom att 
värderingsunderlaget från varulagret ska skickas till företagets chef som ska fatta beslut 
om antalet varor ska öka eller minska, detta för att inte bida upp för mycket värde i 
varulagret. Men även inköpschefen tar del av underlaget, detta för att veta vilket värde 
de inköpta varorna har vid årets slut samt vilket påverkan hans inköpsbeslut får på 
varulagrets värde. Värderingsinformationen ska även vidarebefordras till företagets 
revisor, som med denna ska beräkna företagets tillgångar och av detta upprätta en 
årsredovisning.  
 
Tillförlitlighet tolkas av respondenten som att chefen ska kunna lita på underlaget från 
värderingen och att det ger ett rättvisande värde av varulagret. Eftersom att värdering 
görs till anskaffningsvärdet behöver inte några bedömningar göras av framtiden och det 
gör, menar respondenten, att värderingen inte påverkas av hans personliga värderingar.  
Jämförbarhet betyder enligt respondenten att värderingsmetoden som de använder, 
vilket är anskaffningsvärdet, ska användas konsekvent år efter år. Detta för att företaget 
ska kunna jämföra föregående år värden på varulagret med årets och på detta utforma 
säkrare beslutsunderlag 
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Eftersom Detaljhandelsföretag A tillämpar lägsta värdes princip så menar respondenten 
att de gör en försiktig värdering och således tillämpar försiktighetsprincipen. 
Detaljhandelsföretag A vill inte att deras resultat eller ställning på något sätt ska 
överskattas eller visa ett felaktigt värde, detta skulle enligt respondenten inte vara bra 
vare sig för företaget eller för deras intressenter. Respondenten anser att 
matchningsprincipen inte tillämpas eftersom varorna matas in i datorn till det pris de 
köptes in för och kostnadsbokförs därför direkt när de kommer in till lagret. Eftersom 
företaget gör periodbokslut varje månad är det deras mål att rätt kostnad ska hamna på 
rätt period. Respondenten tycker att realisationsprincipen följs eftersom att de värderar 
varulagret till anskaffningsvärdet och att detta värde är lägre än det verkliga värdet. Av 
årsredovisningens principer anser respondenten att försiktighetsprincipen är den allra 
viktigaste principen för detaljhandelsföretags A: s redovisning. 
 
 
4.2 Detaljhandelsföretag B, respondent B 
 
På detaljhandelsföretag B intervjuade jag respondent B. Detaljhandelsföretag B säljer 
verktyg, maskiner, reservdelar till bilar samt arbetskläder och diverse tillbehör för en 
arbetare. Företaget har 72 anställda uppdelade på fem butiker längs norrlandskusten. 
Respondenten angav att hon har gymnasial utbildning inom företagsekonomi och har 
varit anställd på företagets sedan åtta och ett halvt år tillbaka. Hon har befattningen som 
ekonomichef och har ansvar för företagets ekonomi däribland värderingen av 
varulagret. 
 
Inventeringen i varulagret hos detaljhandelsföretag B sker enligt respondenten mellan 
februari och april månad. Respondenten förklarar att inventeringen är klar cirka ett 
kvartal efter själva årsbokslutet, som sker i slutet av december. Inventeringen sker 
fysiskt av den personal som jobbar för tillfället samt att det vid inventeringstillfället tas 
in extra personal som extra hjälp. Respondenten berättar att inventeringen sker med 
hjälp av företagets väl använda lagerbokföringssystem. 
 
De problem som uppstår vid inventeringen är att antalet varor i lagret ibland inte 
stämmer med det antal som lagerbokföringssystemet visar. Detta beror enligt 
respondenten på att svinn och trasiga varor inte registrerats när det har upptäckts. Efter 
att inventeringen är gjord korrigeras det felaktiga antalet varor i 
lagerbokföringssystemet med det rätta antal som den fysiska inventeringen gett. 
Respondenten anser att inventering ändå utförs med tillfredställande säkerhet och att 
detta ger ett stabilt underlag för värderingen. 
 
Värderingen av varulagret i detaljhandelsföretag B sker enligt respondenten till 
anskaffningsvärdet, vilket ger ett lägre värde i jämförelse med det verkliga värdet. 
Respondenten förklarar att företaget på så sätt använder lägsta värdes princip vid 
värderingen av varulager. Respondenten förklarar att anskaffningsvärdet beräknas till 
inköpspriset. Detta sker genom att företaget gör avdrag för de omkostnader som 
uppkommit vid inköpet av varan, dessa omkostnader innefattar fraktkostnader samt 
eventuella tullkostnader beroende på om varan kommer utanför Sverige. 
 
För att varulagret i detaljhandelsföretag B ska ge ett så rättvisande värde som möjligt 
uppger respondenten att de använder fakturaavstämning. Att varje levererad vara stäms 
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av mot den inlagda fakturan i lagerbokföringssystemet, vilket ska medföra att varje vara 
kan beräknas till rätt inköpspris och på så sätt bli rättvisande.  
 
Respondenten anger att hänsyn tas till inkurans med ett schablonmässigt inkuransavdrag 
på tre procent av det bokförda lagervärdet. Den inkurans som uppkommer menar 
respondenten är att trasiga varor upptäcks på lagret eller att korrigering måste ske för 
svinn. 
 
Syftet med varulagervärderingen i detaljhandelsföretag B är enligt respondenten att 
redovisa en rättvisande bild av företaget, genom att varulagret ska ges ett rättvisande 
värde. Detta sker genom att alla faktorer vid värderingen tas hänsyn till samt att 
företaget använder ett beprövat lagerbokföringssystem vid inventeringen av varulagret. 
Eftersom företaget försöker visa ett rättvisande värde av varulagret anser respondenten 
att manipulering av varulagervärdet, för att visa ett högre eller lägre resultat, inte ligger i 
deras målsättning. Eftersom årsredovisningslagens regler om värdering av varulager 
gällande lägsta värdes princip tillämpas, anser respondenten att företaget följer god 
redovisningssed. 
 
Respondenten anser att relevans och tillförlitlighet har väsentlig betydelse i 
detaljhandelsföretag B, genom att den information som värderingen, ger ska skickas till 
företagets chef.  Han ska sedan kunna basera sina beslut på denna information och 
kunna göra säkra ekonomiska beslut om företags framtid. Därför är det enligt 
respondenten av stor vikt att värderingsunderlaget visar ett rättvisande värde och att den 
som utför värderingen därför har varit neutral i sitt sätt att agera. För att uppnå 
jämförbarhet försöker företaget att uppnå konsekvens i användandet av 
värderingsmetod. 
 
Den av årsredovisningslagens redovisningsprinciper som respondenten definitivt 
grundar sin värdering på är försiktighetsprincipen. Detta eftersom företaget inte vill 
överskatta sitt resultat utan visa ett så rättvisande värde som möjligt. 
Matchningsprincipen och realisationsprincipen anser respondenten inte har så stor 
betydelse vid deras redovisning utan trycker på försiktighetsprincipen som den vikigast 
att ta hänsyn till vid värderingen av detaljhandelsföretags B: s varulager. 
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5 Analys och slutsatser 
 
I detta kapitel kommer jag att analysera resultatet från min empiriska undersökning. 
Jag kommer att göra kopplingar mellan referensramen och empirin, varefter slutsatser 
löpande dras. Därefter följer en sammanfattning av slutsatserna samt en avslutande 
diskussion och förslag på fortsatta studier. 
 
 
5.1 Redovisningens syfte 
 
Redovisningens syfte är att dess information ska visa ett värde av tillgångarna som är 
rättvisande (Thorell, 1996). För att uppnå ett rättvisande värde av tillgångarna måste 
varulagret visa ett korrekt värde. I min empiriska undersökning framgick det att båda 
detaljhandelsföretagen har liknande uppfattningar, att företagets tillgångar i form av 
varulagret ska visa ett rättvisande värde. Detaljhandelsföretag A menar på att syftet med 
värderingen av varulagret är att visa ett så exakt värde som möjligt av varulagret. 
Detaljhandelsföretag B menar på liknande sätt att ett så rätt värde som möjligt ska anges 
på varulagret. Detaljhandelsföretagen i undersökningen vill på detta sätt visa ett korrekt 
värde av varulagret och deras resonemang därmed stämmer överens med 
referensramens resonemang. 
 
Förutom att redovisningsinformationen ska visa ett rättvisande värde av varulagret ska 
den även vara relevant för företaget och möjliggöra för beslutsfattarna att bättre uppfylla 
sina uppställda mål (Westermark, 1996). Det framgick i undersökning att 
detaljhandelsföretag A ville göra det möjligt för intressenterna, framförallt deras chef 
och inköpschef att med relevant information kunna fatta rätt beslut angående företagets 
framtid. Även detaljhandelsföretag B nämner att relevant information är viktigt för att 
deras chef ska kunna fatta säkra ekonomiska beslut om företagets framtid. 
Detaljhandelsföretagen har på detta sätt tillsammans med referensramen en gemensam 
uppfattning att relevant information är viktigt för att beslutsfattarna ska kunna göra 
riktiga och säkra ekonomiska beslut om framtiden. 
 
Utifrån ovanstående resonemang kan jag dra slutsatsen att detaljhandelsföretagen i 
undersökningen vill visa ett rättvisande och korrekt värde av företagets varulager och 
detta stämmer även överens med referensramen. Jag drar även den slutsatsen att det är 
viktigt med relevant information i samband med beslutsfattande. Detta eftersom det 
bidrar till att riktiga ekonomiska beslut fattas om detaljhandelsföretagens framtid. 
 
För att redovisningsinformationen ska anses vara tillförlitlig, ska dess användare kunna 
lita på dess riktighet (Falkman, 2000a). Detaljhandelsföretagen i undersökningen 
nämner att informationen ska vara tillförlitlig för att deras chef ska kunna lita på 
informationen samt att den som utför värderingen måste vara neutral i sitt sätt att agera 
för att informationen ska anses vara tillförlitlig. Detta stämmer överens med 
referensramen resonemang, vilken även menar att den som utför värderingen inte ska 
vara påverkad av förutbestämda syften. 
 
Enligt Artsberg (2003) måste värdet på varorna gå att mäta på ett tillförlitligt sätt för att 
kunna få redovisas. Det framkommer av detaljhandelsföretag A: s resonemang att 
värderingen görs till anskaffningsvärdet och att det därigenom inte behöver göras några 
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bedömningar av framtiden, vilket bidrar till att personliga åsikter inte involveras i 
värderingen. Av empirin framkommer det att värderingen görs till anskaffningsvärdet i 
detaljhandelsföretag B men utan något resonemang om betydelsen av de personliga 
åsikterna i samband med värderingen. Detta kan kopplas till referensramens 
resonemang om fördelarna med att tillämpa anskaffningsvärdet som värderingsmetod. 
Att värdera till anskaffningsvärdet innebär att värdera till det historiska värdet, vilket 
fungerar som en motsats till det verkliga värdet, som innebär att värdera till ett framtida 
värde. Eftersom anskaffningsvärdet grundar sig på en faktisk händelse kan den 
verifieras och därmed anses som tillförlitlig. 
 
Den slutsats som jag kan dra av följande diskussion är att detaljhandelsföretagen avser 
att visa en tillförlitlig information, detta eftersom att deras chef ska kunna lita på 
information samt att det finns en neutralitet i sättet att värdera informationen. 
Slutsatsen är även att anskaffningsvärdet anses som en tillförlitlig metod eftersom att 
personliga åsikter inte behöver involveras i värderingen.  
 
 För att jämförbarhet ska kunna uppnås är det väsentligt att företaget tillämpar samma 
redovisningsmetoder konsekvent från år till år och vid byte av metod tydliggöra detta i 
redovisningen (Falkman, 2000a). Detaljhandelsföretagen nämner att deras 
värderingsmetod, som är anskaffningsvärdet, tillämpas konsekvent från år till år. Skälet 
för denna konsekventa tillämpning är att föregående års värden på varulagret ska kunna 
jämföras med årets värden och bidra till att ett säkrare beslutsunderlag skapas. Detta 
stämmer överens med den diskussion som förs i referensramen, vilken säger att 
företagets redovisning blir mera jämförbar över tiden om redovisningsmetoden 
tillämpas på ett konsekvent sätt. En följd av detta är att redovisningen kommer att 
utgöra säkrare beslutsunderlag. Av den empiriska undersökningen framgick det dock att 
detaljhandelsföretagen aldrig har behövt byta redovisningsmetod vid värderingstillfället 
 
Av ovanstående resonemang kan jag dra slutsatsen at detaljhandelsföretagen kan anses 
uppnå jämförbarhet eftersom att värderingsmetoden tillämpas med konsekvens och på 
så sätt utgör ett säkrare beslutsunderlag för framtida beslut. 
 
Vid värderingen av varulagret kan flera olika värderingsmetoder motsvara kravet på god 
redovisningssed (Westermark, 1996). Det framgick att detaljhandelsföretagen i min 
undersökning tillämpar god redovisningssed eftersom de använder sig av 
årsredovisningslagen stadgade lägsta värdes princip, och på så sätt värderar varulagret 
till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Detta stämmer överens med 
referensramens tolkning av lagar och rekommendationer gällande god redovisningssed, 
vilken menar att god redovisningssed kan ges en individuell tolkning i varje konkret fall 
men ändå vara förenlig med god redovisningssed. 
 
Min slutsats av följande diskussion är att eftersom detaljhandelsföretagen tillämpar 
årsredovisningens stadgade regler, är det sannolikt att god redovisningssed uppnås vid 
värderingen av varulagret. 
 
I min empiriska undersökning framgick det att detaljhandelsföretagen, för att uppvisa en 
rättvisande bild av företag ställning och resultat, försöker visa ett så exakt värde som 
möjligt av varulagret. Detaljhandelsföretag B uttryckte att detta låg i deras målsättning. 
Det som kunde tolkas ur empiren stämmer på detta sätt överens med referensramens 
resonemang, då i synnerhet med Westermark (1996). Han menar att när värderingen av 
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varulagret sker är det viktigt att företaget strävar efter att redovisa en så rättvisande bild 
som möjligt. 
 
Som presenterats i referensramen är det viktigt att redovisa en så rättvisande bild som 
möjligt, men företag kan ibland försöka att manipulera eller på något sätt påverka värdet 
på varulagret vid värderingstillfället. Detta kan ske genom att företaget i fråga höjer 
eller sänker värdet på lagrets värde. Undersökningen visar att det i detaljhandelsföretag 
A på 80-talet talades om att manipulera med varulagret. En sådan diskussion finns dock 
inte idag, eftersom det är en rättvisande bild av företagets verksamhet som idag är den 
allra viktigaste. I detaljhandelsföretag B ligger detta inte heller i deras målsättning utan 
fokus ligger på att visa en rättvisande bild. Denna tolkning ligger i linje med 
Westermark (1996), som betonar att om manipulation med varulagret sker får det som 
följd att företaget inte visar en rättvisande bild av dess resultat och ställning. 
 
Det ovanstående resonemanget ger slutsatsen att detaljhandelsföretagen verkar visa en 
så rättvisande bild som möjligt, detta eftersom de har som mål att sträva efter detta 
samt att manipulation med varulagervärdet sannolikt inte lägre förekommer. 
 
 
5.2 Redovisningsprinciper 
 
Den empiriska undersökningen visar att båda detaljhandelsföretagen grundar sin 
värdering på försiktighetsprincipen, detta eftersom lägsta värdes princip tillämpas. Detta 
ger en försiktig värdering och deras ställning och resultat överskatts därigenom inte. 
Detaljhandelsföretag A menar att ett värde som är överskattat eller missvisande vare sig 
är bra företaget eller intressenterna. Tolkningen om försiktighetsprincipen stämmer på 
detta sätt överens med Westermarks (1996) resonemang. Westermark menar att när ett 
företag ska värdera sitt varulager ska detta göras med försiktighetsprincipens krav på att 
varulagret ska värderas enligt lägsta värdes princip till det lägsta av anskaffningsvärdet 
och det verkliga värdet. En försiktig värdering av ett företags varulager medför med stor 
sannolikhet att den ekonomiska ställningen och resultatet inte övervärderas. 
 
Slutsatsen av ovanstående resonemang är att detaljhandelsföretagen tillämpar 
försiktighetsprincipen samt att den även verkar var en betydande princip för 
detaljhandelsföretagen. Slutsatsen är även den att detaljhandelsföretagen genom 
tillämpning av försiktighetsprincipen, verkar visa ett så rättvisande värde som möjligt 
av deras varulager. 
 
Om ett företag tillämpar matchningsprincipen ska de utgifter företaget haft för inköp av 
lagervaror betraktas som kostnader först när företaget fått intäkter från försäljningen 
(Falkman, 2000b). Av empirin framgår att detaljhandelsföretag A inte tillämpar 
matchningsprincipen, detta eftersom att deras inköpta varor ska kostnadsbokförs direkt 
när de kommer in till lagret. Detaljhandelsföretag A nämner att de gör periodbokslut 
varje månad och har som mål att rätt kostnad ska hamna på rätt period. Av 
undersökning framgår det dock lite oklart om detaljhandelsföretag B tillämpar 
matchningsprincipen eller inte. Försiktighetsprincipen verkar dock vara den viktigaste 
principen som detaljhandelsföretaget tar hänsyn till vid värderingen. 
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Slutsatsen av ovanstående diskussion är att detaljhandelsföretag A inte grundar sin 
värdering på matchningsprincipen. Slutsatsen är även den att det är oklart om 
detaljhandelsföretag B tillämpar matchningsprincipen. 
 
 Om ett företag följer realisationsprincipen ska de redovisa intäkterna först när de är 
realiserade, realisationsprincipen utgör utöver detta även en del av 
försiktighetsprincipen eftersom företagets tillgångar inte bör värderas över 
anskaffningsvärdet även om tillgångens verkliga värde i realiteten är högre (Smith, 
1997). Av det empiriska materialet framgår att detaljhandelsföretag A delvis följer 
realisationsprincipen, detta eftersom att de värderar varulagret till anskaffningsvärdet 
och att detta är lägre än det verkliga värdet. Det framgår dock att realisationsprincipen 
inte verkar ha så stor betydelse i detaljhandelsföretag B: s fall, utan 
försiktighetsprincipen verkar vara den princip som i huvudsak tillämpas. 
Detaljhandelsföretag B syftar möjligen på att realisationsprincipen följs eftersom de 
tillämpar försiktighetsprincipen, men detta med stort mått av osäkerhet. 
 
Slutsatsen av detta är att detaljhandelsföretag A delvis verkar följa 
realisationsprincipen eftersom försiktighetsprincipen tillämpas. Slutsatsen är även den 
att detaljhandelsföretag B på samma sätt som detaljhandelsföretag A kan anses följa 
realisationsprincipen till viss del, men detta med större mått av osäkerhet. 
 
 
5.3 Värdering av varulager i detaljhandelsföretag 
 
I bokföringslagens resonemang om värdering av varulager i detaljhandelsföretag, ska 
detaljhandelsföretaget årligen fastställa värdet på deras varulager och därmed till vilket 
belopp det ska värderas till. BFNAR 2000:3 menar att detaljhandelsföretaget ska göra 
en fysisk inventering för att fastställa varulagrets värde. Av det empiriska underlaget 
framkommer det att detaljhandelsföretagen gör en fysisk inventering för att fastställa 
varulagrets värde. Detaljhandelsföretagen följer på detta sätt referensramens 
tillvägagångssätt. 
 
Inventeringen i detaljhandelsföretag A utförs endast av deras egen personal och inte av 
den vikarierande. Detta för att vikarierande personal inte anses ha tillräcklig kunskap 
om inventering och skulle bidra till att öka risken för felaktigheter samt att 
noggrannheten vid inventeringen med stor sannolikhet skulle sjunka. Motsatsen till 
detta tillvägagångssätt förekom i detaljhandelsföretag B. Där utförs inventeringen av 
den personal som finns tillgänglig vid inventeringstillfället och utomstående personal 
togs in om extra hjälp om så behövdes. I samband med inventeringen kan det enligt 
referensramen ibland uppstå problem att fastställa rätt kvantitet på varorna. Problemet 
kan bero på att den ansvarige inte får informationen vid inventeringen, eller har 
tillräcklig kunskap, om vilka varor som tillhör varulagret. Inventeringen riskerar då att 
baseras på gissningar om varornas tillhörighet, vilket kommer att leda till att ett felaktigt 
värde av varulagret kommer att skapas. Detaljhandelsföretag A har på detta sätt ett 
noggrannare sätt att inventera på än detaljhandelsföretag B. Detta stämmer överens med 
Westermarks resonemang (1996), han menar att noggrann inventering är en 
förutsättning rätt kvantitet ska kunna erhållas. 
 
En annan sätt att fastställa kvantiteten på ett detaljhandelsföretags varulager är med 
hjälp av ett lagerbokföringssystem. Westermark (1996) menar att problemet med att 
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fastställa rätt kvantitet till stor del kan förebyggas om företaget använder ett 
lagerbokföringssystem som komplement till den fysiska inventeringen. Det framgår av 
undersökningen att den fysiska inventeringen i båda detaljhandelsföretagen sker med 
hjälp av ett lagerbokföringssystem. Undersökningen visar att detaljhandelsföretag A kan 
fastställa deras kvantitet med 95 % säkerhet genom att använda ett avancerat 
lagerbokföringssystemet som hjälp vid den fysiska inventeringen. Detaljhandelsföretag 
A nämner specifikt att det är viktigt med hög säkerhet för att lagret i slutänden ska 
utgöra ett rättvisande underlag för värdering .I detaljhandelsföretag B: fall används 
också ett lagerbokföringssystem som hjälpmedel, med vilken angavs ge en 
tillfredställande grad av säkerhet. Detaljhandelsföretagen har på detta sätt olika nivåer 
av säkerheten att fastställa varulagrets kvantitet på, där detaljhandelsföretag A får anses 
tillämpa en högre grad av säkerhet vid fastställandet. 
 
Den slutsats jag kan dra av ovanstående resonemang är att detaljhandelsföretagen har 
olika sätt att fastställa deras kvantitet på. Detaljhandelsföretag A försöker fastställa 
deras kvantitet på ett noggrannare och säkrare sätt än detaljhandelsföretag B, vilket 
kan anses sannolikt i och med deras tillvägagångssätt. Slutsatsen är även den att 
detaljhandelsföretagen i och med att de har ett lagerbokföringssystem som komplement 
till den fysiska inventeringen ändå kan anses uppnå ett säkert värderingsunderlag, trots 
deras olika sätt att fastställa lagrets kvantitet på. 
 
Värderingen av varulager i detaljhandelsföretag ska ske till lägsta värdes princip enligt 
(Johansson m fl, 2000). Undersökningen visar att båda detaljhandelsföretagen värderar 
sitt varulager enligt lägsta värdes princip och därigenom ger en försiktig värdering av 
varulagret. Genom att tillämpa lägsta värdes princip, diskuterar referensramen på så sätt 
att en försiktig värdering visas, med vilket menas att värderingen ska ske till det lägsta 
av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Båda detaljhandelsföretagen använder 
anskaffningsvärdet som värderingsmetod eftersom den ger det lägsta värdet enligt lägsta 
värdes princip. Detaljhandelsföretag A ger dock uttryck för att alltid tillämpa 
anskaffningsvärdet, eftersom de säger att ”anskaffningsvärdet alltid är det lägsta av 
anskaffningsvärdet och det verkliga värdet”, vilket kan tolkas som att 
detaljhandelsföretag A alltid värderar till anskaffningsvärdet fastän det verkliga värdet 
ibland kan ge ett lägre värde. Enligt referensramens synsätt på värdering, är detta inte ett 
tillvägagångssätt som följer lägsta värdes princip. 
 
 När det gäller fastställande av anskaffningsvärdet utgår detaljhandelsföretag A från 
inköpspriset. Detta beräknas genom att en kalkylkostnad, innefattande inköpskostnad, 
frakt och tull läggs på inköpspriset. För att räkna fram utpriset/försäljningspriset, vilket 
detaljhandelsföretag A menar är det pris som kunden får betala, görs ett vinstpålägg på 
varje vara på mellan 10 till 300 %. Detaljhandelsföretag A har genom detta renodlade 
priskalkyler att för att avgöra rätt pris på varan. Detaljhandelsföretag B har ett liknande 
tillvägagångssätt, utgångspunkten är inköpspriset varvid avdrag görs för de 
omkostnader som uppkommit vid inköpet av varan, vilka innefattar fraktkostnader samt 
eventuella tullkostnader. Genom detta tillvägagångssätt kan detaljhandelsföretag B 
också sägas tillämpa renodlade priskalkyler, även om inte uttryck ges för detta. 
Eftersom att båda detaljhandelsföretagen använder renodlade priskalkyler i sitt sätt att 
fastställa anskaffningsvärdet ligger detta i linje med vad referensramen anser är ett 
korrekt sätt att fastställa anskaffningsvärdet. Inget av detaljhandelsföretagen fastställer 
dock anskaffningsvärdet med avdrag för använd bruttovinstmarginal från 
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försäljningspriset. BFNAR 2000:3 förklarar att avdrag med bruttovinstmarginal från 
försäljningspriset tillämpas bara i företag där renodlade priskalkyler inte används.  
 
Om detaljhandelsföretaget väljer att värdera sitt varulager utifrån anskaffningsvärdet får 
företaget göra ett schablonmässigt inkuransavdrag på tre procent av anskaffningsvärdet 
(Johansson m fl, 2000). Detaljhandelsföretagen i undersökningen har hänsyn till 
lagstadgad inkurans och gör avdrag för ett schablonmässigt inkuransavdrag på tre 
procent vid värderingen av varulagret. Detaljhandelsföretagen följer genom detta 
tillvägagångssätt BFNAR 2000:3 handlingssätt när det gäller avdrag för inkurans vid 
tillämpning av lägsta värdes princip. Detaljhandelsföretagen ger vidare inte uttryck för 
att storleken på inkuransen skulle vara till någon väsentlig mängd och att det därför inte 
kommer att påverka företagets ställning och resultat. Enligt BFNAR 2000:3 bör därför 
ett sådant inkuransavdrag trots osäkerhet kunna tillåtas, men under förutsättning att den 
inte i väsentlig grad påverkar bedömningen av företagets resultat och ställning, vilken 
den i detta fall inte kan anses göra. 
 
Förutom att fastställa rätt kvantitet på varorna kan det ibland uppkomma problem med 
att fastställa rätt pris på varorna. Gröjer (1994) menar att problemet uppkommer när 
varorna i lagret har olika inköpspriser. För att kunna erhålla rätt pris på det stora antal 
varor som köps in till varulagret använder detaljhandelsföretag A FIFU-principen, 
principen medverkar till att företaget kan få ett så rättvisande värde som möjligt på 
varulagret. Det framkommer dock i detaljhandelsföretag B: fall att FIFU-principen inte 
används, företaget använder istället fakturaavstämning. Detaljhandelsföretag B stämmer 
alltså av varje levererad vara mot den inlagda fakturan i lagerbokföringssystemet, varje 
vara kan på så sätt kan beräknas till rätt inköpspris och därigenom bli rättvisande. 
Detaljhandelsföretagen har på detta sätt olika sätt att fastställa priset på varorna när 
varorna har olika inköpspriser. Av Johansson m fl (2000) resonemang om FIFU-
principen kan sägas att, FIFU-principen är en korrektare metod att använda än 
fakturaavstämning för att få ett rättvisande värde av varulagret om 
detaljhandelsföretaget köper in varor till olika priser under det gångna året. 
 
Slutsatsen av det ovanstående resonemanget är att detaljhandelsföretag B sannolikt 
verkar tillämpa lägsta värdes princip. Detaljhandelsföretag A verkar också tillämpa 
lägsta värdes princip, men med deras synsätt att ”alltid värdera till 
anskaffningsvärdet” använder de inte lägsta värdes princip på rätt sätt vid värderingen. 
Vidare är slutsatsen att detaljhandelsföretagen verkar fastställa anskaffningsvärdet på 
ett rätt sätt, att lagstadgat inkuransavdrag verkar tillämpas och att inkuransavdraget 
inte kommer att medföra påverkan på ställning och resultat. Slutsatsen är även den att 
detaljhandelsförtagen har olika handlingssätt när det gäller att lösa problemet med att 
erhålla rätt inköpspris på de inköpta varorna. Detaljhandelsföretag A: s tillämpning 
kan dock anses som en korrektare metod att erhålla rätt inköpspris, eftersom de 
använder FIFU-principen. 
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5.4 Sammanfattning av slutsatserna 
 
Syftet med min uppsats var att klargöra om detaljhandelsföretags val av 
värderingsmetod visar ett rättvisande värde av varulagret. Uppsatsen syftade även på att 
identifiera ett antal möjliga bedömningsproblem som kan uppkomma i samband med 
värderingen av varulagret. Jag kommer i detta avsnitt att kortfattat sammanställa de 
slutsatser som jag har kommit fram till i min analys. Eftersom jag endast intervjuat två 
detaljhandelsföretag och båda företagen har uppgivit att värderingsmetoden är 
anskaffningsvärde, kan jag inte dra alltför generella slutsatser om resultatet stämmer 
med detaljhandelsföretag i allmänhet.  
 
De undersökta detaljhandelsföretagens val av värderingsmetod var anskaffningsvärdet, 
denna metod visar ett rättvisande värde av varulagret därför att: 
 

• Anskaffningsvärdet är en tillförlitlig värderingsmetod och därigenom inte 
involverar personliga värderingar i värderingen. Vilket bidrar till att företagets 
beslutsfattare och intressenter, baserat på varulagrets värde, kan fatta säkra 
ekonomiska beslut om företagets framtid. 

 
• Anskaffningsvärdet är förenlig med god redovisningssed, förutsatt att lägsta 

värdes princip tillämpas. Detta ger en försiktig värdering av varulagret och 
bidrar till att resultat och ställning inte överskattas samt att en rättvisande bild 
visas av företaget. 

 
De bedömningsproblem som jag kan identifiera i samband med värderingen av 
varulagret är: 
 

• Problemet med att fastställa rätt kvantitet på varorna i lagret. Detta eftersom att 
personalen inte har tillräcklig kunskap om vilka varor som tillhör varulagret. Ett 
av detaljhandelsföretagen löser detta problem genom att endast använda den 
egna personalen samt att använda ett avancerat lagerbokföringssystem som ger 
95 % säkerhet. 

 
• Problemet med att bestämma rätt pris på varorna i varulagret när de är inköpta 

vid olika tillfällen. Detaljhandelsföretagen har olika sätt att lösa problemet på, 
antigen genom att använda FIFU-principen eller med fakturaavstämning. FIFU-
principen är dock den mest korrekta metod att använda. 

 
 
5.5 Avslutande diskussion 
 
Under arbetets gång med uppsatsen tycker jag att en ökad förståelse har uppnåtts om 
varför det är viktigt för företagen, speciellt detaljhandelsföretag, att varulagret visar ett 
så rättvisande värde som möjligt. En faktor som jag från början trodde skulle ha större 
inverkan på värderingen var subjektivitet. Subjektivitet är visserligen en faktor som 
påverkar värderingen, men jag kan av uppsatsens resultat tolka att det även är beroende 
på vilken värderingsmetod som detaljhandelsföretaget väljer att använda. Eftersom båda 
de undersökta detaljhandelsföretagen väljer att värdera till anskaffningsvärdet, tyder det 
på att subjektiviteten skulle ha haft större påverkan på värderingen, om verkligt värde 
istället tillämpats. 
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En sak som jag har reflekterat över är att, ett av detaljhandelsföretagen uppgav att de 
alltid använder anskaffningsvärde som värderingsmetod. Vilket kan tolkas som att de 
använder anskaffningsvärdet som värderingsmetod, trots att verkligt värde enligt lägsta 
värdes princip, ibland kan ge ett lägre värde. En förklaring till detta kan vara att 
detaljhandelsföretaget inte vill föra in sina personliga värderingar i värderingsprocessen 
och på det sättet skapa ett tillförlitligare värde av deras varulager. 
 
 
5.6 Förslag till fortsatta studier 
 
Med tanke på att de två intervjuande detaljhandelsföretagen angav att de valt att 
använda anskaffningsvärdet som värderingsmetod, skulle det vara intressant att hitta 
detaljhandelsföretag som väljer att använda verkligt värde som värderingsmetod och på 
detta sätt ställa dess metoder mot varandra. Det skulle därmed skapas en tydligare 
uppfattning om dessa värderingsmetoder visar ett rättvisande värde av företagets 
varulager. 
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Bilaga 
 
 
Intervjuguide 
 
Vilken sorts varor säljer företaget? 
Hur många anställda har företaget? 
Vilken utbildning har respondenten (den intervjuade)? 
Vilken befattning har respondenten? 
Hur länge har respondenten varit anställd på företaget? 
 
Frågor om värdering av varulager 
 

1. När inventeras varulagret? (Före eller efter redovisningsperiodens slut) 
• Vilka problem brukar uppstå vid inventeringen? 
• Används lagerbokföring som underlag vid inventeringen av varulagret? 
• Vem sköter inventeringen av varulagret? 

 
2. Hur värderas lagret, till anskaffningsvärde eller verkligt värde 

(nettoförsäljningsvärde)? 
• Vilket av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet är det 

vanligaste att ni upptar varornas värde till i lagret? Varför? 
• Vem värderar varulagret? 

 
3. Om värderingen görs till anskaffningsvärdet, görs det till försäljningspriset med 

avdrag för de pålägg som används i priskalkyler för den aktuella varan  
eller till försäljningspriset (anskaffningspris) med avdrag för använd 
bruttovinstmarginal? Hur beräknas detta? 

• Varför har ni valt att värdera på detta sätt? 
• Tycker ni att värderingsmetoden ger ett rättvisande värde av varulagret 

eller tror ni att det går att värdera på ett rättvisare sätt? 
• Upplever ni att det finns några bedömningsproblem i samband med 

värderingen till detta värde? 
 

4. Om värderingen görs till nettoförsäljningsvärdet, hur beräknar ni 
försäljningspriset samt vilka försäljningskostnader ni tar med i beräkningen? 

• Varför har ni valt att värdera på detta sätt? 
• Tycker ni att värderingsmetoden ger ett rättvisande värde av varulagret 

eller tror ni att det går att värdera på ett rättvisare sätt? 
• Upplever ni att det finns några bedömningsproblem i samband med 

värderingen till detta värde? 
 

5. Tar ni hänsyn till inkurans vid värderingen? 
 

6. Om hänsyn tas till inkuransfaktorer, vilka inkuransfaktorer (skadade, gamla, 
bortglömda varor, svinn etc.) påverkar värderingen av varulagret? 

• Om verkligt värde tillämpas, görs schablonmässiga kollektiva 
inkuransbedömningar d.v.s inkuranstrappor vid värderingen, hur är de i 
så fall uppställda? 
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7. Vad är det syftet med varulagervärderingen (förse intressenter med ekonomisk 
information, redovisa högt/lågt resultat, tillämpa god redovisningssed, visa en 
rättvisande bild av företaget…….?) 

• Anser ni att relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet är viktiga faktorer 
för att informationen ska visa ett rättvisande värde av varulagret, som ni 
uppfattar det? 

 
8. Vilken eller vilka av årsredovisningens redovisningsprinciper grundar ni er 

värdering på (försiktighetsprincipen, matchningsprincipen och 
realisationsprincipen)?  

• Vilken eller vilka tror ni är den viktigaste, varför så fall? 
 
 


