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Förord 

Måndagen den 28:e mars 2011 inledde vi vårt arbete med förhoppningen att i 

slutet av kursen kunna presentera en kandidatuppsats i ämnet företagsekonomi. 

61 dagar senare, efter mycket skrivande, alldeles för många redbull och en hel 

del diskussioner är vi äntligen klara. Det har varit en hektisk tid där våra tankar 

dagligen kretsat kring varulagervärdering. När vi nu ska sammanfatta tiden är vi 

ändå överens om att det har varit en rolig, händelserik och spännande tid som 

gett oss väldigt mycket ny kunskap vilket vi förhoppningsvis kommer ha stor 

nytta av i framtiden.  

Vi ska dock inte ta åt oss hela äran själva… 

Först vill vi tacka vår handledare Petter Boye som genom vägledning och kloka 

råd hjälpt oss genom hela uppsatsen. 

Vi vill också tacka våra studiekamrater som under våra seminarier kommit med 

konstruktiv kritik vilket har hjälpt oss mycket. 

Framförallt vill vi tacka de respondenter som trots en hög arbetsbelastning tog 

sig tid att intervjuas av för dem två okända studenter. Hade ni inte ställt upp 

hade vi aldrig kunnat genomföra vår undersökning. 

Avslutningsvis vill vi tacka Per Lindström på ekonomihögskolan i Kalmar som 

först tipsade och inspirerade oss att skriva om varulagervärdering.  

Trevlig läsning, 

 

 

 

 Erik Nordstrand  Edris Eliassi 
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Sammanfattning 

Titel: Varulagervärdering – Hur går stora handelsföretag tillväga när de ska värdera sitt varu-

lager? 

Ämne: Företagsekonomi 

Författare: Erik Nordstrand, Edris Eliassi 

Handledare: Petter Boye 

Inledning: Varulagret i handelsföretag utgör ofta den största och viktigaste posten och att 

varulagret är rätt värderat är avgörande om redovisningen ska vara både relevant och tillförlit-

lig. Varulagret anses dock vara en av de mer svårvärderade posterna bland ett företags till-

gångar och det finns många, både teoretiska och praktiska problem, som företaget måste ta 

hänsyn till. 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att genom en kvalitativ studie undersöka, inhämta kunskap om 

samt förklara hur stora handelsföretag med stora varulager arbetar för att säkerställa att deras 

varulager är rätt värderat som grund för deras redovisning.  

Metod: I vår metod har vi tagit hänsyn till de faktorer som påverkar en företagsekonomisk 

forskningsprocess. Uppsatsen är gjord utifrån en explorativ undersökning där vi genomförde 

ett antal kvalitativa intervjuer med personer verksamma inom och med kunskaper om hur sto-

ra handelsföretag går till väga vid varulagervärderingen.  

Teori: I teoridelen har vi tagit upp sådant som vi anser vara av betydelse för att läsaren ska 

förstå och kunna ta till sig innehållet i uppsatsen. Teoridelen har även legat till grund för in-

tervjuguiden som vi använde för att skriva vår empiridel. 

Slutsats: Vi har kommit fram till att tillvägagångssättet mellan stora handelsföretag skiljer sig 

åt när det gäller värderingen av varulagret och så länge som företaget följer de regler och 

principer som finns är det accepterat. Samtliga handelsföretag anser dock att deras arbetsme-

tod borde ge en bra verklighetsbild av varulagret. I stora handelsföretag, vilka är en del av en 

kedja, är värderingen ofta förlagd till den centrala staben och mycket av arbetet i de enskilda 

varuhusen handlar om att kunna presentera ett korrekt lagersaldo. För att kunna göra detta är 

ett bra datasystem och bra interna rutiner två viktiga hjälpmedel. 
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ABSTRACT 

Title: Inventory valuation – How do large commercial firms value their inventories? 

Theme: Business economics 

Writer: Erik Nordstrand, Edris Eliassi  

Supervisor: Petter Boye 

In commercial firms, the inventory is often the largest and most important entry and to have a 

correctly valued inventory is an important prerequisite in the statement of accounts. However, 

the inventory is considered to be one of the entries that are most difficult to value among the 

companies assets and this is why we have investigated how large commercial firms value 

their inventories. We have used relevant theory and conducted a number of interviews with 

people who are knowledgeable when it comes to valuation of inventories. Our conclusion is 

that commercial firms work in different ways and that there is no general method which is 

used by all commercial companies.  
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1. Inledning 

I det följande kapitlet kommer vi ge en introduktion till ämnet för att du som läsare ska kunna 

bilda dig en uppfattning om den problematik som senare diskuteras i problemdiskussionen. 

Ur problemdiskussionen kommer vi sedan att lyfta fram de forskningsfrågor som vi avser att 

besvara. Vi kommer även att redogöra för syftet med uppsatsen och vilka avgränsningar som 

vi har tagit hänsyn till. 

 

1.1 Bakgrund  

Redovisningen har en historia på flera tusen år och de äldsta redovisningsrapporter som hittats 

kommer från Mesopotamien och är från 2000-talet före Kristus. Dagens redovisning förknip-

pas dock med 1300- och 1400-talets Italien och den dubbla italienska bokföringen. Sedan dess 

har redovisningens utveckling på många sätt gått hand i hand med övrig social och ekonomisk 

utveckling. Redovisningen och då särskild den dubbla bokföringen har skapat förutsättningar 

för arbetsdelning, kreditgivning och ett effektivt utnyttjande av resurser. Dessa faktorer har 

varit av stor betydelse för samhällets utveckling och välstånd. (Tagesson & Öhman, 2010) 

Idag är det huvudsakliga syftet med den externa redovisningen att förmedla information om 

ett företags ekonomi. Denna information bör sedan vara användbar som underlag för olika 

beslut (Sundgren et al., 2007). Dessa beslutssituationer skiljer sig sedan åt beroende på vem 

som ska fatta besluten eller utifrån vems perspektiv besluten fattas. Den välkända intressent-

modellen visar att företag har många olika intressenter som aktieägare, kreditgivare, leveran-

törer, kunder, anställda och statliga myndigheter. Dessa intressenter har på något sätt ett in-

tresse av hur det går för företaget. En av affärsredovisningens viktigaste uppgifter är att till-

godose alla dessa intressenters behov av relevant ekonomisk information. Detta ställer därför 

stora krav på redovisningen och att värderingen av olika poster är utförd på ett sätt som ger en 

rättvisande bild (Thomasson et al., 2010). 

Bland omsättningstillgångarna i ett företags balansräkning hittar man ofta posten varulager. 

Varulagret är en tillgång som normalt ska omsättas snabbt. Det finns många olika typer av 

varulager och lagret kan bestå av både varor som är avsedda för försäljning och som ska an-

vändas vid tillverkning av nya varor. De företag som framförallt har varulager är tillverkande 

företag och företag som handlar med varor; så kallade handelsföretag (Marton et al., 2010). 

För dessa företag utgör varulagret ofta en väsentlig post i balansräkningen (FAR, 2010). 
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Även revisor Johansson (se intervjun med Deloitte) instämmer i detta och menar att i handels-

företag är varulagret tillsammans med fastigheten oftast den största och viktigaste posten. 

Exempelvis framgick det i Clas Ohlsons koncernredovisning för år 2009/10 att varulagret 

utgjorde drygt 42 procent av balansomslutningen. För EM Severins i Kalmar var motsvarande 

siffra år 2009 44 procent. Detta trots att många företag under de senaste åren ansträngt sig för 

att dra ner på varulagret (Marton et al., 2010). Att varulagret är rätt värderat har också stor 

betydelse för att beräkna vinsten för en viss period, detta fordrar att en viss kostnad för lagret 

kan hänföras till intäkterna under denna period (Westermark, 1996).    

1.2 Problemdiskussion 

Varulagret i handelsföretag utgör som ovan nämnt ofta en stor och betydande post i företagets 

balansräkning. Att posten är så pass stor och att den även inverkar på resultaträkningen gör att 

varulagret enligt Johansson (se intervjun med Deloitte) påverkar hela rörelsen i större han-

delsföretag.  

Varulagret anses dock vara en av de mer svårvärderade posterna bland omsättningstillgångar-

na. Enligt lagen ska lagret, precis som andra omsättningstillgångar, värderas enligt lägsta vär-

dets princip. Detta innebär att lagret i normalfallet ska tas upp till anskaffningsvärdet, men om 

det verkliga värdet (nettoförsäljningsvärdet) är lägre måste detta värde användas (Edenham-

mar & Thorell, 2009). Att värdera ett varulager kan innebära fler praktiska problem, framför-

allt då varulagret ofta består av en stor mängd olika varor som dessutom kan vara inköpta vid 

olika tidpunkter och till olika priser (Marton et al., 2010). Enligt Johansson (se intervjun med 

Deloitte) är det inte alltför ovanligt att företag värderar sitt varulager för högt. 

I balansräkningen kännetecknas lagret av en mängd egenskaper som ibland gör det svårt för 

företaget och dess intressenter att helt övertygas om riktigheten i det redovisade lagervärdet. 

Varulagret anses ofta vara en balanspost där risken för fel vid inventeringen, rubriceringen 

och värderingen är stor (Westermark, 1996). Johansson menar att problematiken angående 

värderingen av lagret alltid har funnits och att revisorerna ofta lägger stor vikt vid just varu-

lagret när de reviderar ett handelsföretag. 

Enligt Marton et al. (2010) är det framförallt tre svårigheter som ska hanteras. Först ska ett 

anskaffningsvärde bestämmas. För det andra ska varulagret skrivas ner om värdet på de varor 

som finns skulle sjunka. För det tredje måste företaget hålla koll på vilka varor som kommit in 

och vilka varor som lämnat företaget. Detta kan låta enkelt, men i praktiken, med stora mäng-
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der varor, måste antaganden göras om vilka varor som sålts och vad de kvarvarande varorna 

ska ha för värde. Enligt Sjöström (se intervjun med Bauhaus) är detta en väldigt omfattande 

process som kräver att företaget har bra interna rutiner. 

Enligt Smith (2006) är värderingen av tillgångar såsom varulager inte enkel att göra. Det finns 

flera olika värderingsmetoder, som alla på sitt sätt ger en rättvisande bild. Valet av värde-

ringsmetod kan dock ge helt olika värden på ett och samma varulager. 

Dessutom finns det flera olika regelverk och redovisningsprinciper som reglerar värderingen 

av varulagret. Dessa redovisningsprinciper ska alla beaktas för att redovisningen ska bli rele-

vant och tillförlitlig, men ibland går de emot varandra så det gäller att vara konsekvent vid 

valet av redovisningsprincip. Vilket regelverk som företaget ska tillämpa beror bland annat på 

företagets storlek och struktur. De större börsnoterade bolagen ska numera utforma sin kon-

cernredovisning i enlighet med IAS/IFRS medan de mindre bolagen ska följa Årsredovis-

ningslagen och de normer som ges ut av olika normgivande organ. (Nilsson, 2010) 

Hur lagret är värderat är också av stor betydelse för företagens resultaträkning där lagerför-

ändringar registreras som kostnad för sålda varor. Hur inkuransen eller värdeförlusten av 

osålda lagertillgångar beräknas är ofta av stor betydelse trots att inkuransbedömningen ofta 

kännetecknas av en stor osäkerhet. Här måste en värdering som grundas på tidigare erfarenhe-

ter och företagsspecifikt kunnande och som präglas av det försiktighetssynsätt som redovis-

ningsteorin och lagstiftningen föreskriver (Edenhammar & Thorell, 2009).  

Genom att värdera varulagret på olika sätt kan företag påverka det redovisade resultatet för 

den aktuella perioden, vilket kan vara frestande om företag vill visa ett bra resultat. Risken 

med detta är dock att företagets redovisning inte ger en rättvisande bild. Just lagerredovis-

ningen har annars förekommit i många redovisningsskandaler i USA enligt Sundgren et al. 

(2007). Även vid företagsvärderingar och överlåtelser av företag utgör varulagret en viktig 

post och där felaktigheter i värderingen kan få stora konsekvenser både för säljaren och för 

köparen av företaget (Marton et al., 2010).   
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1.3 Forskningsfrågor  

Med anledning av diskussionen ovan där vi tagit upp några av svårigheterna med varulager-

värdering avser vi i denna kandidatuppsats att besvara följande frågeställningar: 

 Hur går stora handelsföretag tillväga vid värderingen av sitt varulager? 

 Vilka aspekter är enligt handelsföretagen av störst betydelse för att kunna genomföra 

detta? 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att genom en kvalitativ studie undersöka, inhämta kunskap om samt 

förklara hur stora handelsföretag med stora varulager arbetar för att säkerställa att deras varu-

lager är rätt värderat som grund för deras redovisning.  

1.5 Avgränsningar 

Tonvikten i den här undersökningen ligger i det praktiska arbete som handelsföretag genom-

för när de ska värdera sitt varulager. Vi kommer därför inte att ta upp och behandla några av 

de redovisningstekniska frågor som finns angående varulagret.  

1.6 Förkortningar  

BFL  Bokföringslagen 

BFN  Bokföringsnämnden  

COSO  Guidance for Smaller Public Companies Reporting on Internal 

  Control over Financial Reporting 

FIFU  Först in Först ut principen 

IAS  International Accounting Standards 

IFRS  International Financial Reporting Standards 

IL  Inkomstskattelagen 

RFR  Rådet för finansiell rapportering  

SIFU  Sist in Först ut principen  

ÅRL  Årsredovisningslagen    
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2. Metod 

I detta kapitel kommer vi att beskriva vårt tillvägagångssätt och de metoder vi har använt oss 

av för att uppnå vårt syfte med uppsatsen. Vi börjar med att redogöra kring vår förförståelse 

för att sedan beskriva vilket typ av undersökning vi utgått från. Efter det kommer vi att gå in 

på djupet och nämna några av de faktorer som påverkar en företagsekonomisk forskning för 

att sedan komma in på hur vi förberedde, genomförde och bearbetade våra kvalitativa inter-

vjuer. I slutet av kapitlet kommer läsaren få möjligheten att själv avgöra sanningshalten i vår 

uppsats. 

2.1 Förförståelse 

Förförståelse är de tankar, intryck, känslor och den kunskap som forskaren har med sig inför 

undersökningen. Den hermeneutiske forskaren närmar sig gärna forskningsobjektet subjektivt 

utifrån sin egen förförståelse och försöker se helheten i forskningsobjektet. Detta skiljer sig 

från positivismen som gärna studerar forskningsobjektet bit för bit. För den hermeneutiske 

forskaren är förförståelsen en tillgång och inte ett hinder för att tolka och förstå forskningsob-

jektet. Samtidigt ingår såväl forskarens teoretiska kunskaper som subjektiva och känslomässi-

ga erfarenheter som en naturlig del för att kunna genomföra en kvalitativ intervju (Patel och 

Davidsson, 2003). Vidare menar Patel och Davidsson att alla forskare har någon form av för-

ståelse, d.v.s. ingen forskare börjar som ett tomt blad. 

Vi som skriver uppsatsen har framtill nu läst 75 hp företagsekonomi. När vi studerade före-

tagsekonomi I och affärsredovisning handlade det mycket om att förstå hur företag gör saker, 

d.v.s. hur företag rent teoretiskt går tillväga när de värderar sina lager. Under våren 2011 när 

vi läste företagsekonomi III och fördjupad affärsredovisning handlade det istället mycket om 

varför företag värderar sina lager på ett visst sätt. Båda kurserna har gett oss en bra teoretiskt 

förståelse för lagervärdering, men även en inblick i de svårigheter som uppstå. Att det sedan 

finns en mängd olika värderingsmetoder och redovisningsprinciper som måste tas i beaktande 

har gjort att vi många gånger frågat oss hur företag verkligen går tillväga. Vi kommer därför 

under uppsatsen att utgå ifrån ett företagsekonomiskt perspektiv och ta hänsyn till de faktorer 

som påverkar en sådan typ av undersökning. 

Trots att vi saknar praktisk erfarenhet av lagervärdering anser vi att våra teoretiska kunskaper 

ger oss en tillräckligt stark grund för att genomföra den här uppsatsen. Saknaden av praktisk 

erfarenhet ämnar vi att undersöka i vår empiri del där vi genom intervjuer försökt tagit reda på 
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hur stora handelsföretag rent praktiskt arbetar med varulagervärdering. I vårt fortsatta metod-

avsnitt kommer vi att mer detaljerat beskriva hur vi gått tillväga under arbetets gång. 

2.2 Explorativ, deskriptiv eller hypotesprövande 

När man genomför en undersökning kan det ske utifrån olika angreppsätt. Enligt Patel och 

Davidsson (2003) kan de flesta undersökningar klassificeras utifrån hur mycket man som 

forskare vet om ett visst problemområde i inledningen av undersökningen. När det finns luck-

or i forskarens kunskap är undersökningen av det utforskande slaget och kallas enligt Patel 

och Davidsson (2003) för en explorativ undersökning. Syftet med en sådan undersökning är 

att inhämta så mycket kunskap som möjligt om ett visst problemområde och att problemom-

rådet belyses på att allsidigt sätt. Vid sådana typer av undersökningar är idérikedom och krea-

tivitet viktiga inslag. Den andra typen av undersökning som Patel och Davidsson tar upp kal-

las för deskriptiv undersökning. Vid en sådan undersökning finns det ofta en viss mängd kun-

skap som man redan börjat systematisera och undersökningen kommer därför vara beskrivan-

de. De beskrivningar som man vill åstadkomma kan röra både förhållande som ägt rum eller 

som äger rum just nu. De beskrivningar som ges är också väldigt detaljerade och grundliga 

speciellt då forskaren begränsar sig till att undersöka aspekter och fenomen som de är intres-

serade av. 

Vi har i vår uppsats valt att genomföra en explorativ undersökning. Även om vi har en del 

förkunskap inom området anser vi inte att de räcker för att kunna genomföra en deskriptiv 

undersökning. Vi kommer därför att försöka belysa problemet allsidigt och vi kommer att 

använda oss av både befintliga teorier och empiriinsamling för att undersöka, inhämta kun-

skap om och förklara hur stora handelsföretag går tillväga för att värdera deras varulager. 

Patel och Davidsson nämner även en tredje inriktning – den hypotesprövande undersökning-

en. Vid dessa undersökningar förutsätts forskaren ha tillräcklig kunskap inom ett område att 

man från teorin kan härleda olika hypoteser om förhållanden i verkligheten. Då vi inte haft 

som avsikt att pröva några hypoteser har därför denna typ av undersökning inte varit aktuell 

för oss. 
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2.3 Faktorer som påverkar genomförandet av företagsekonomisk forskning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns enligt Bryman och Bell (2005) olika faktorer som påverkar genomförandet av en 

företagsekonomisk forskning. Då vår uppsats genomförts utifrån ett sådant perspektiv har vi 

som utgångspunkt valt att följa dessa faktorer. Dessa faktorer har sedan legat till grund för hur 

uppsatsen utvecklats och vad den har påverkats av. I modellen ovan presenteras de faktorer 

som enligt Bryman och Bell är av störst betydelse och vi kommer i det fortsatta resonemanget 

beskriva hur varje del har påverkat vår undersökning. 

Teori 

Patel och Davidsson (2003:22) definierar begreppet teori på följande sätt: 

”En Teori är ett system av inbördes relaterade begrepp som tillsammans ger en bild av en 

företeelse. Teorin uttalar sig om hur begreppen är relaterade till varandra så att det går att 

förklara och förutsäga företeelsen eller förstå innebörden av den”  

Patel och Davidsson menar att det är forskarens uppgift att utveckla och pröva teorier som ska 

hjälpa oss att förstå den verklighet vi lever i. Då vårt forskningsområde ligger inom human-, 

beteende- och samhällsvetenskaperna är det inte omöjligt att man som forskare stöter på jäm-

bördiga och konkurrerande teorier, men med lika stort förklaringsvärde. Patel och Davidsson 

kallar detta för ett teoretiskt ramverk där de olika teorierna existerar sida vid sida. 

Figur 1. Faktorer som påverkar företagsekonomisk forskning 
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Bryman och Bell (2005) menar att det är svårt att beskriva sambandet mellan teori och forsk-

ning. Flera frågeställningar är aktuella, men enligt Bryman och Bell är två av dessa av speciell 

vikt. Den första frågan handlar om vilken teori som är relevant i just vår forskning. Bryman 

och Bell skiljer mellan två olika typer av teorier; omfattande eller stora teorier och teorier på 

mellannivå. De omfattande eller stora teorierna kännetecknas ofta av att vara väldigt generella 

och abstrakta medan teorier på mellannivå brukar behandla ett mer begränsat område och är 

därför oftast mer konkreta. Dessa teorier brukar därför hamna någonstans mellan de stora teo-

rierna och rena empiriska resultat. 

De teorier som vi tagit upp i vår uppsats finns på mellannivå då olika värderingsmetoder kan 

sägas ge ett konkret samband mellan teori och empiri. I vår teoridel har vi först valt att redo-

göra behovet av finansiella rapporter och hur de ska vara utformade för att tillgodose så 

många användare som möjligt. Som nämns i inledning av uppsatsen utgör varulagret i han-

delsföretag ofta en betydande del i balansräkningen och har även en stor påverkan på det re-

dovisade resultatet. Redovisningen i företag styrs utifrån olika regelverk bland annat beroende 

på hur stort företaget är. Olika redovisningsprinciper har även stor påverkan på redovisningen 

och vi har därför valt att redogöra för de redovisningsprinciper som vi anser är av störst bety-

delse vid värderingen av varulagret. Valet av värderingsmetod har även en stor påverkan och 

kan ge de helt olika värden på det redovisade lagret. Vi har därför beskrivit hur företag i teo-

rin kan värdera en tillgång för att sedan komma in på hur varulagret bör värderas. Företagens 

egna rutiner och hur de arbetar med inkurans har även det en stor påverkan på värderingen. Vi 

anser att valet av teori kommer ge läsaren en större förståelse för varulagervärdering och där-

med lättare kunna förstå vår empiriska undersökning.   

Den andra frågan som Bryman och Bell (2005) tar upp handlar om ifall forskaren ska samla in 

data för att pröva eller generera olika teorier. För detta ändamål skiljer författarna mellan två 

olika ansatser inom forskningsprocessen som de kallar induktion och deduktion. Arbetar man 

utifrån en induktiv ansats samlar forskaren först ihop data genom olika empiriska undersök-

ningar som de sedan bearbetar för att kunna generera egna teorier (Patel och Davidsson, 

2003). Om forskaren istället utgår från en deduktiv ansats utgår man enligt Patel och Davids-

son först från befintliga teorier för att sedan pröva hur dessa förhåller sig till verkligheten och 

därigenom komma med slutsatser. Vi har i vår uppsats valt att gå efter den deduktiva ansatsen 

då vi inte haft för avsikt att generera några egna teorier. Istället har vi prövat redan befintlig 

teori om varulagervärdering för att ta reda på hur handelsföretag arbetar utifrån detta.  
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Kunskapsteori (epistemologi) 

Kunskapsteoretisk frågeställning handlar enligt Bryman och Bell (2005) om vad som är eller 

kan betraktas som godtagbar kunskap inom ett ämnesområde. För detta ändamål skiljer förfat-

tarna mellan två olika vetenskapliga synsätt, och som även nämndes i avsnittet om förförståel-

se, nämligen positivism och hermeneutik. Positivism innebär att forskaren förespråkar en an-

vändning av naturvetenskapliga metoder vid studier av den sociala verkligheten. Vetenskapen 

skall dessutom vara objektiv och endast den kunskap som kan bekräftas med sinnena anses 

vara godtagbar (Bryman och Bell, 2005). Inom hermeneutiken, som även kan sägas vara mot-

satsen till positivismen, förespråkar man istället kvalitativa studier med ett större inslag av 

subjektivitet och där forskaren ska vara öppen och engagerad. Eftersom vårt ämnesområde 

ligger inom human-, kultur- och samhällsvetenskap valde vi att utgå från ett hermeneutiskt 

synsätt. Eftersom vi har ett stort intresse av redovisning och värdering har engagemang och 

öppenhet varit viktiga inslag i vår undersökning.   

Ontologi 

Ontologi handlar enligt Patel och Davidsson (2003) om hur man ska förstå universums, män-

niskans och samhällets sanna natur och ursprung. Bryman och Bell (2005) skiljer på två olika 

synsätt inom ontologin.  Den första kallas för objektivism och innebär att sociala företeelser 

och deras betydelse har en existens som är oberoende av de sociala aktörerna. Det andra syn-

sättet som Bryman och Bell tar upp kallas konstruktionism och enligt den läran skapar sociala 

aktörer egna individuella meningar åt deras yttre verklighet. Verkligheten ses där som en pro-

cess som ständigt förändras. Vi har vi vår undersökning valt att utgå från objektivismen. Valet 

faller sig ganska naturlig då redovisning behandlar den objektiva verkligheten där det finns 

reglerverk som alla företag måste följa. 

Värderingar 

Värderingar är personliga åsikter och känslor som forskaren har med sig i undersökningen. 

Helst skulle man vilja att forskaren var helt värderingsfri och objektiv i sin forskning, men 

Bryman och Bell (2005) menar dock att detta är på gränsen till omöjligt och att alla försök att 

kontrollerna sina värderingar är dömda att misslyckas. Värderingar kan dyka upp var som 

helst i forskningsprocessen, vid valet av forskningsområde, vid utformningen av forsknings-

frågor, vid valet av metod, vid tolkningen av data och vid slutsatsen. Då en värderingsfri 

forskning inte tycks existera är det enligt Bryman och Bell viktigt att man som forskare stär-
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ker medvetenheten genom att reflektera över faktorer som kunskaper, erfarenheter, attityder 

och andra faktorer som forskaren bär med sig och som kan komma att påverka forskningen. 

Vi är väl medvetna om att vår förförståelse och värderingar angående varulagervärdering har 

kunnat påverka vår forskningsprocess. Vi har dock under hela undersökningen försökt att 

bortse från dessa faktorer för att forskningen ska bli så objektiv och oberoende som möjligt. 

Vi tror och hoppas att vi har lyckats med detta så gott det bara går. 

Praktiska hänsyn 

Den femte och sista rutan i modellen handlar om den praktiska hänsyn som forskaren bör be-

akta när det gäller hur en konkret undersökning ska eller kan utföras på. Enligt Bryman och 

Bell (2005) måste val av forskningsstrategi, undersökningsdesign, och metod anpassas utifrån 

den specifika frågeställning eller problemformulering som forskaren arbetar utifrån. Är man i 

undersökningen intresserad av att få fram den relativa betydelse som ett antal orsaker till en 

social företeelse har är det oftast en kvantitativ strategi som passar bäst, eftersom mätning 

eller klargörande är den bärande tanken i sen sådan strategi.  

Är vi som forskare istället intresserad av vilken världsbild eller livssyn personerna i en viss 

social grupp har och där vi på ett bättre sätt vill fånga upp individernas uppfattningar och 

tolkningar av den verklighet de lever i, bör istället en kvalitativ strategi användas. En annan 

viktig dimension som Bryman och Bell tar upp handlar om vilket tema och vilka slags männi-

skor som ska undersökas. Vi anser att våra forskningsfrågar bäst kan besvaras utifrån en kva-

litativ forskningsstrategi i enlighet med de faktorer som tagits upp ovan. Vi anser också att 

valet av intervjupersoner och undersökningsmetod lämpar sig bäst för att få svar på våra 

forskningsfrågor.  

Ovanstående avsnitt är väldigt teoretiskt och går mer in på djupet, men vi anser att de är vik-

tigt att beakta. Detta gäller både för oss som skrivit uppsatsen och för er som läser den. I vår 

fortsatta metoddel kommer vi att redogöra mer praktiskt hur vi gått tillväga. 

2.4 Kvalitativ och kvantitativ forskning 

Inom forskning brukar man skilja på två olika metoder, den kvantitativa och den kvalitativa. 

Vilken metod forskaren väljer att använda sig av är beror bland annat på syftet med forsk-

ningen (Bryman & Bell, 2005). Enligt Widerberg (2002) handlar kvalitet om karaktären eller 

egenskaperna hos någonting med kvantitet istället handlar om den mängd som gäller för dessa 

karaktärsdrag eller egenskaper. Vidare syftar kvalitativ forskning till att klargöra ett fenomens 
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karaktär, medan kvantitativ forskning handlar om att fastställa mängder. Den kvalitativa 

forskningen kan alltså sägas söka primärt efter fenomenets innebörd eller mening, medan den 

kvantitativa forskningen primärt söker efter dess förekomst eller frekvens. 

Enligt Bryman och Bell (2005) består den kvalitativa metoden av symboler, text, ord och 

handlingar, där själva förståelsen för helheten av sambandet är av större betydelse än de en-

skilda delarna. Den kvantitativa metoden betonar enligt Bryman och Bell istället kvantifiering 

när det gäller analys och insamling av data. Denna metod presenterar sin information i siffror, 

antal och mängd som sedan bearbetas och kvantifieras statistiskt. 

I vår undersökning har vi varit intresserade av att få en mer djupare förståelse för hur stora 

handelsföretag arbetar med att värdera lagret på ett korrekt sätt. Vår analys har därför byggt 

mycket på att tolka och förstå dessa fenomen vilket även stämmer överens med det hermeneu-

tiska synsättet. Jacobsen (2002) nämner att fördelarna med den kvalitativa metoden är att 

forskaren inte får begränsade svar. Varje intervjuobjekt som intervjuas ger svar som är unik 

information som i sin tur leder till en mer nyanserad och detaljerad analys. Vår fortsatta un-

dersökning kommer därför att göras utifrån en kvalitativ studie. 

2.5 Tillvägagångssätt  

Urval - val av företag och intervjupersoner 

För att kunna genomföra vår undersökning behövde vi välja ut ett antal lämpliga handelsföre-

tag som har någon anställd med kunskap inom vårt område och som dessutom ville ställa upp 

på att bli intervjuad. I vår förstudie med revisorn hade vi två kriterier på personen vi ville in-

tervjua. För det första ville vi att han/hon skulle ha jobbat minst fem år med revision och vårt 

andra kriterium var att personen skulle ha bred erfarenhet av varulagervärdering i lite större 

handelsföretag. För att hitta denna person kontaktade vi via mejl Christian Johansson som är 

kontorschef på Deloitte i Kalmar för att ta reda på om han kunde rekommendera någon för 

vidare kontakt. I vårt mejl var vi noga med att beskriva syftet med uppsatsen och att vi ville 

intervjua någon med erfarenhet och kunskap inom varulagervärdering och som dessutom 

skulle kunna ge en mer opartisk bild av området. Att vi valde att kontakta just Christian Jo-

hansson var för att han några månader tidigare hade föreläst på en av våra tidigare kurser. På 

kvällen samma dag som vi skickade mejlet fick vi svar där Johansson meddelade att han själv 

gärna kunde ställa upp på intervjun. 
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När vi sedan skulle leta fram företag som vi ansåg relevanta för vår undersökning utgick vi 

ifrån tre kriterier. Eftersom vår undersökning handlar om varulagervärdering i stora handels-

företag var vårt första kriterium naturligtvis att företaget i fråga skulle bedriva handel med 

färdiga handelsvaror och dessutom ha en årlig omsättning på över 10 miljoner. Vårt andra 

kriterium var att varulagret i dessa företag skulle utgöra en relativt stor post i balansräkningen. 

Vårt tredje kriterium som vi utgick från var att dessa företag skulle vara lokaliserade i 

Kalmarområdet, detta för att spara tid och begränsa transportkostnader. Den geografiska be-

gränsningen borde dock inte spela någon roll för utfallet då varulagervärdering och geografisk 

lokalisering inte kan förväntas ha något samband. Vi hade också önskemål om att få med fö-

retag från lite olika branscher, men detta var inte något kriterium. Efter att ha sökt igenom 

olika webbsidor och granskat årsredovisningar valde vi ut sexton företag som alla uppfyllde 

våra tre kriterier. 

Utifrån listan började vi sedan kontakta företagen med förhoppningen om att få genomföra en 

intervju. Till skillnad från vår kontakt med revisorn som skedde via mejl ansåg vi att det var 

bättre att ta kontakt med företagen via ett personligt möte. Detta gjorde vi av två skäl; dels för 

att vi hoppades att det skulle vara svårare att säga nej och skylla på något för att slippa med-

verka, vilket är vanligt vid mejlkontakt, och dels för att besöket skulle ge oss en chans att stu-

dera företagets miljö. Väl på plats hos företagen tog vi kontakt med någon ur personalen där 

vi presenterade oss och berättade om syftet med vår uppsats och att vi skulle vilja prata med 

den person som var ansvarig för varulagervärderingen. Den aktuella personens befattning 

skiljde sig åt mellan företagen, men gemensamt för alla var att de hade någon form av högre 

befattning. Samtliga företag kunde presentera någon ur personalen som var ansvarig för detta 

område. Hos de flesta företag var den personen på plats, hos några företag var personen an-

tingen upptagen eller på tjänsteärende vilket gjorde att vi fick återkomma vid ett senare tillfäl-

le. 

Bryman och Bell (2005) skriver att personer med högre befattningar ofta är svåra att få kon-

takt med på grund av sin status och makt. Det är inte heller ovanligt att dessa personer inte vill 

låta sig intervjuas då de anser att informationen kan skada företaget. Vi anser dock att våra 

tillfrågade personer inte kunnat tacka nej av den anledningen då vår undersökning inte syftade 

till att djupgranska varje företag för sig utan istället undersöka hur företagen generellt arbetar 

med varulagervärdering. Informationen vi bad om borde alltså inte beröra några företagshem-

ligheter. Vi upptäckte ganska snabbt i vårt sökande att det var betydligt svårare att få intervju-

personer att ställa upp än vad vi från början hade räknat med. Den vanligaste anledningen att 
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inte medverka berodde enligt dem själva på tidsbrist medan några tackade nej för att de inte 

kände sig bekväma med att låta sig intervjuas. Hos ett företag blev vi först lovade en intervju 

och att personen i fråga skulle höra av sig med intervjutid, vilket han aldrig gjorde. Inte heller 

när vi skickade ett påminnelse mejl fick vi något svar. 

Vid vårt andra besök hos Clas Ohlson i Kalmar fick vi prata med deras butikschef Andreas 

Helgesson som meddelade att han kunde ställa upp på en intervju. Några dagar innan hade vi 

besökt Bauhaus i Kalmar och fått prata med Peter Sjöström som där arbetar som varumottag-

ningschef. Sjöström berättade att de hade väldigt mycket att göra nu och de kommande veck-

orna, men att han gärna ställde upp på att bli intervjuad och att han skulle återkomma med en 

tid som passade. Ungefär tio dagar senare hörde Sjöström av sig med en intervjutid vilket blev 

vår andra fastställda intervju. Hos EM Severins i Kalmar fick vi även där vid vårt andra besök 

prata med deras receptionist som via telefon med butikschef Mats Eriksson bokade och fast-

ställde intervjutid. Vår fjärde intervjuperson, Andreas Boklund arbetar som logistik-

chef/funktionschef på IKEA i Kalmar, kom vi i kontakt med då en av författarna arbetar på 

IKEA vid sidan av studierna. Efter vår intervju med Clas Ohlson blev vi rekommenderade att 

kontakta huvudkontoret för att ställa några kompletterande frågor. Via Clas Ohlsons telefon-

växel fick vi prata med Kjell Esters som är regionchef på Clas Ohlson. Esters meddelade att 

han via mejl kunde svara på våra kompletterande frågor.  

Förberedelser inför kvalitativa intervjuer 

Patel och Davidsson (2003) menar att det är viktigt att forskaren gör noggranna föreberedelser 

inför kvalitativa intervjuer. Vid utformandet av våra intervjufrågor till den första intervjun 

utgick vi ifrån vår förförståelse och den teoretiska referensram som vi då hade. Inför intervjun 

med revisor Johansson skickade vi våra frågor till vår handledare för att få tips och råd angå-

ende intervjun. Som vi nämnde ovan var vår första intervju med revisor Johansson också en 

förstudie där vi förutom att samla in primärdata även ville ta reda på om vår tänkta teoretiska 

referensram var tillämpningsbar.  

Johansson berättade att han genomfört ett antal intervjuer med studenter genom åren vilket 

gav oss en utmärkt chans att träna och förbättra vår intervjuteknik inför kommande intervjuer. 

Framförallt då vi räknade med att dessa intervjuer skulle ske med personer som inte var lika 

vana att bli intervjuade av studenter, som fallet var med Johansson, vilket gjorde att det ställ-

des ännu mer krav på oss som intervjuare. I slutet av intervjun med Johansson frågade vi efter 

tips på frågor till företagen som skulle kunna hjälpa oss att svara på våra forskningsfrågor. 
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Johansson tipsade oss att det kunde vara intressant att belysa riskerna för fel och om företagen 

någon gång varit med om att varulagervärderingen blivit fel och vad det i så fall berodde på. 

Bryman och Bell (2005) skriver att vi som intervjuar kan förvänta oss bättre svar om den in-

tervjuade är införstådd med syftet för intervjun. Detta var även något som vi tyckte var viktigt 

och vi skickade därför ut ett informationsmejl till alla företagen utom i IKEA. På mejlet upp-

repade vi det som hade sagts när vi först träffade intervjupersonerna om vårt syfte och varför 

vi var intresserade av att intervjua det aktuella företaget. Vi skrev också att företaget och in-

tervjupersonen kunde ställa upp anonymt ifall de så önskade. Att vi inte skickade ett sådant 

informationsmejl till IKEA berodde på våra kontakter där och att vi istället kunde föra en så-

dan dialog muntligt. 

En stor del av vår förberedelse inför intervjuerna med företagen gick åt till att formulera våra 

intervjufrågor. Då vår undersökning inte gick ut på att fördjupa oss i ett visst företag ville vi 

skapa frågor som kunde användas till samtliga företagsintervjuer. Att våra intervjuer inte skul-

le ta mer än 30 minuter var något vi hade lovat då de flesta av våra intervjupersoner hade 

mycket att göra under den här perioden av året. Patel och Davidsson (2003) menar att det för-

sta forskaren ska tänka och reflektera kring är innehållet i intervjuguiden: Har vi med alla 

aspekter i frågeställningen, har vi berört viktiga delområden, är sekvensen av delområ-

den/variabler lämplig? En annan viktig aspekt rör frågorna i intervjuguiden: Behövs verkligen 

alla frågor, är frågorna formulerade så att de inte går att missuppfatta dem. Vid utformandet 

av frågorna utgick vi från våra forskningsfrågor, d.v.s. vilka frågor behöver vi ställa för att få 

svar på våra forskningsfrågor? Till vår hjälp utgick vi från faktorer som förförståelse, vår för-

studie, den teoretiska referensramen och vår metodteori. I slutet av uppsatsen presenterar vi de 

frågor som användes, både till förstudien och till företagsintervjuerna, i bilaga 1 och 2. 

 

Figur 2. Faktorer bakom vår intervjuguide 
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Enligt Widerberg (2002) är det viktigt att forskaren tränar upp sina färdigheter inför en inter-

vju. 

 ”Är man en social person, som är intresserad av andra människor, har lätt för att lystna, är 

orädd och vänlig – då har man en bra plattform att stå på som intervjuare”(Widerberg, 

2002:101). 

Detta var även något som vi beaktade: Inför vår första intervju studerade vi via plattformen 

Youtube ett par instruktionsfilmer i intervjuteknik. Dessutom genomförde vi inför varje inter-

vju en testintervju med varandra för att bli mer bekväma och för att hitta svagheter i vårt sätt 

att ställa frågorna. 

Kvalitativa intervjuer 

Enligt Trost (2005) ska forskaren alltid ställa sig frågan vart intervjuerna ska äga rum. Trost 

menar att det är viktigt att intervjun sker på en ostörd plats och där den intervjuade personen 

kan känna sig trygg. I vårt fall har alla personliga intervjuer ägt rum i en lugn miljö på den 

intervjuades arbetsplats vilket gör att vi tagit hänsyn till de två villkoren ovan. 

Enligt Patel och Davidsson (2003) kännetecknas kvalitativa intervjuer ofta av en låg grad av 

standardisering vilket borde ge intervjupersonerna stor möjlighet att svara med egna ord. In-

tervjuaren kan välja att ställa frågorna i en bestämd ordning d.v.s. en hög grad av strukture-

ring. Om intervjupersonen istället ställer frågorna i den ordning som faller sig bäst för det 

enskilda fallet har intervjun istället en låg grad av strukturering.  

Trots de många termer som finns för att beskriva en kvalitativ intervju är det enligt Bryman 

och Bell (2005) de ostrukturerade och semi-strukturerade intervjuerna som är av störst bety-

delse. Vid en ostrukturerad intervju använder sig forskaren mest av relativt lösa minnesan-

teckningar som ett hjälpmedel under intervjun. Intervjuaren ställer ibland bara en fråga som 

den intervjuade sedan svarar och associerar kring och intervjuaren regerar bara på de punkter 

där de tycker att en följdfråga krävs. Denna typ av intervju kan liknas vid ett vanligt samtal. 

Vid en semi-strukturerad intervju använder sig forskaren av en lista över förhållandevis speci-

fika teman som ska beröras ofta kallat en intervjuguide. Intervjupersonen har dock stor frihet 

att svara på frågorna på sitt egna sätt. Frågorna behöver inte heller ställas i den ordning som 

de gör i intervjuguiden och intervjuaren kan också komma med följdfrågor. Vanligast är ändå 

att frågorna ställs i den ursprungliga ordningen och i den ursprungliga ordalydelsen. 
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Vi bestämde oss ganska tidigt i vår undersökning att vi ville genomföra semi-strukturerade 

intervjuer och detta bäst skulle tjäna vårt syfte. Under intervjuerna fungerade vår intervjugui-

de med frågorna som ett manus för att hålla oss inom det aktuella området. Vid några tillfällen 

ställde vi också följdfrågor för att försäkra oss om att vi fick med allt och inte missförstådde 

någon del. Enligt Trost (2005) är de första frågorna väldigt viktiga och avgörande för hur res-

ten av intervjun kommer att flyta. Inför varje intervju började vi med att be intervjupersonen 

att berätta om sig själv och sin roll på företaget. Att vi valde att börja med den frågan var för 

att mjuka upp intervjupersonen och få denne att känna sig mer bekväm med situationen innan 

vi kom in på de andra frågorna. 

Inför de två första intervjuerna föredrog respondenterna att få frågorna mejlade till sig i för-

väg. Vi bestämde oss då för att skicka frågorna till samtliga intervjupersoner så att alla skulle 

få samma möjlighet att förbereda sig. Vi anser även att vi kunnat förvänta oss bättre svar då 

intervjupersonen haft mer tid att ta reda på och förbereda svaren. En annan viktig fråga, enligt 

Trost (2005), som intervjuaren måste ställa sig är om man ska använda bandspelare under 

intervjun. Trost menar att detta är en smaksak med både för- och nackdelar. Till fördelarna 

hör att forskaren kan lyssna till tonfall och ordval upprepade gånger efteråt och att vad som 

sagts under intervjun kan skrivas ut ordagrant. Till nackdelarna hör att det tar väldigt mycket 

tid och lyssna igenom och sammanställa det som spelades in. Många människor vill dessutom 

inte bli inspelade och skulle de ändå acceptera att bli det är risken stor att de blir besvärade 

och hämmade vilket kan påverka intervjun negativt. 

”Det är som regel inga problem att få intervjupersonerna att prata inför en bandspelare, men 

ändå händer ofta något när man stänger av den. Personerna börjar prata mer spontant och 

är inte längre lika angelägna om att framstå som t.ex. logiska och förnuftiga” (Patel & Da-

vidsson, 2003:83)  

Vi valde att genomföra våra intervjuer utan bandspelare för att istället använda oss av fortlö-

pande anteckningar under intervjuns gång. Att vi valde att inte använda bandspelare var för att 

vi inte ville besvära intervjupersonen utan istället få intervjun att kännas mer som ett öppet 

samtal utan några tekniska hjälpmedel. Under intervjun antecknade vi båda två vad som 

framkom under intervjun. Vi bestämde oss att det var bäst att en av oss ställde frågorna och 

till det gjorde korta anteckningar med stödord o.s.v. medan den andra istället fokuserade på att 

få med mer detaljerad text. 
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Datainsamling 

När en forskare genomför en undersökning finns det två olika sorters data att använda sig av; 

primärdata och sekundärdata. Vilken av dessa forskaren väljer att jobba med beror enligt Patel 

och Davidsson (2003) på vilka forskningsfrågor som finns, samt hur lång tid forskaren har på 

sig att samla in och analysera materialet. Att använda primärdata betyder att forskaren själv 

samlar in den information som anses behövas. Primärdata kan samlas in på olika sätt, några 

vanliga metoder är enkätundersökningar, intervjuer, experiment etc. Med sekundärdata menas 

att forskaren hämtar redan skriven information från t.ex. litteratur eller artiklar (Strömqvist 

2006). 

Enligt Bryman och Bell (2005) finns det många fördelar att jobba med sekundärdata. För det 

första kostar det betydligt mindre att använda sekundärdata jämfört med primärdata. För det 

andra är sekundärdata ofta av så god kvalitet att forskaren sparar mycket tid genom att använ-

da materialet. Vid användning av sekundärdata är det enligt Rienecker och Jörgensen (2008) 

viktigt att det finns ett klart syfte med informationen som ska användas, den måste vara rele-

vant för just den undersökning som bedrivs. Även om det finns många fördelar med att an-

vända sekundärdata menar Bryman och Bell (2005) att det även finns negativa aspekter som 

forskaren måste ta hänsyn till. En av dessa är att forskaren inte har samma kännedom om se-

kundärdata som med primärdata, vilket gör att det kan bli svårare att sätta sig in i materialet. 

En annan nackdel som Bryman och Bell nämner är att forskaren aldrig kan garantera kvalite-

ten i den insamlade datainformationen.  

I vår uppsats har vi använt oss av både primär och sekundärdata. Vår primärdata återfinns i 

uppsatsens empiridel där informationen kommer från de intervjuer vi genomfört under upp-

satsens gång. Vår teoridel däremot består endast av sekundärdata som vi valt ut och som vi 

ansåg vara relevant för att besvara våra forskningsfrågor. Den informationen kommer från 

litteratur, artiklar och från olika webbsidor. Vi har i slutet av uppsatsen använt information 

från både primärdata och sekundärdata för att komma fram till vår slutsats. 

2.6 Kvalitativ bearbetning  

Patel och Davidsson (2003) menar att en kvalitativ bearbetning ofta mynnar ut i väldigt om-

fattande textmaterial från exempelvis interjuver vilket gör att bearbetningen är väldigt krä-

vande, framförallt tidsmässigt. Vidare menar Patel och Davidsson att det är väldigt praktiskt 

att göra löpande analyser när forskaren genomför en kvalitativ undersökning.  
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Vi har efter varje intervju i ett tidigt skede bearbetat och skrivit ner intervjun i sin helhet. Det-

ta för att försäkra oss om att vi inte skulle missa eller glömma bort viktiga citat och i vilken 

kontext de sades i och så vidare. Genom att arbeta på det sättet fick vi även chansen att kunna 

förbättra oss inför kommande intervjuer. I uppsatsen empiridel har vi i ett sammandrag pre-

senterat det som framkom under intervjuerna. Dessa har utformats som berättelser – deras 

berättelser och är baserade på de anteckningar som gjordes under intervjuerna. Vi valde att 

presentera varje företag för sig så att läsaren på ett enkelt sätt kan bilda sig en uppfattning om 

vem som sa vad och i vilket sammanhang. För att det ändå skulle bli lite struktur i materialet 

valde vi i våra företagsintervjuer att sortera de svar vi fick i tre olika avsnitt: regelverk och 

redovisningsprinciper, inventering och värderingsmetod och intern kontroll. I början av varje 

sammandrag har vi även beskrivit intervjupersonen och dennes roll på företaget. 

I vår analys har vi utgått från samma tre avsnitt som vi 

använde i vår empiridel och vi har avslutat analysen med 

att ge vår bild av varulagervärdering i stora handelsföretag. 

Eftersom att undersökningen har utgått från en deduktiv 

ansats har vi använts oss av redan befintliga teorier som 

sedan har legat till grund för vår empiridel. Bryman och 

Bell (2005) menar att undersökningen blir mer tillförlitlig 

om forskaren använder sig av flera undersökningsmetoder 

och använder olika informationskällor. Metoden kallas 

triangulering och är vanlig vid en kombination av kvalita-

tiv och kvantitativ undersökning i syfte att dubbelkontrol-

lera resultaten. Eftersom att vår undersökning endast har 

bestått av en kvalitativ studie har vi i vår analys utgått från 

tre olika perspektiv: vår teoretiska referensram, vår förstu-

die med revisorn och våra intervjuer med handelsföretagen, 

vilket illustreras i figuren till höger. 

Till varje avsnitt i analysen har vi i en figur gjort ett sammandrag av hur respektive handelsfö-

retag förhåller sig till ett antal frågor som rör analysen (en fullständig överblick finns i bilaga 

4). Detta för att hitta likheter och skillnader mellan handelsföretagen och för att läsaren på ett 

enkelt sätt ska få en förståelse för hur analysen är uppbyggd. Det som har framkommit i vår 

analys har sedan legat till grund för vår slutsats där vi i löpande text har svarat på våra två 

forskningsfrågor.   

Figur 3. Tankegången i vår analys 
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2.7 Kvalitet i den kvalitativa studien 

Synen på vad som kännetecknar god kvalitativ forskning varierar. Kritiker har menat att pro-

blemet med kvalitativ forskning är att den ger få eller inga hållpunkter om vad som är god 

respektive mindre god forskning. Två kriterier som forskaren ofta utgår ifrån för att bedöma 

kvaliteten på forskningen är reliabilitet och validitet. På senare tid har forskare, framförallt 

konstruktivistiska, dock riktat stark kritik mot dessa båda traditionella kvalitetskriterier. De 

menar att om det inte finns någon verklighet ”där ute” som man kan enas om, är det inte heller 

möjligt att uppnå direkt kunskap om den (Ryen, 2004). 

Enligt Lincoln och Guba (se Ryen, 2004) är det traditionellt tilliten till forskningens resultat 

som är av mest betydelse i diskussionen om validitet och reliabilitet. Lincoln och Guba menar 

att de traditionella kriterierna bygger på en förenklad syn på kvalitativ naturalistisk forskning: 

lineära orsaksförklaringar, en sanning till skillnad från multipla konstruerade verkligheter och 

så vidare (Ryen, 2004) 

Lincoln och Guba (se Bryman & Bell, 2005) förslår istället två andra grundläggande kriterier 

för bedömning av en kvalitativ undersökning, nämligen trovärdighet och äkthet. Trovärdighe-

ten delas i sin tur upp i fyra delkriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och en möj-

lighet att styrka och bekräfta.  

Vi ska nu beskriva varje delkriterium och hur den kan relateras till vår forskning:  

Tillförlitlighet innebär enligt Bryman och Bell (2005) att forskningsprocessen dels har utförts 

i enlighet med de regler som finns och att forskaren har tillämpat så kallad respondentvalide-

ring som innebär att de personer som deltagit i undersökningen fått chansen att bekräfta att 

forskaren uppfattat deras verklighet på ett riktigt sätt. Vi anser att vi har följt de regler som 

finns när man genomför en företagsekonomisk forskning då vi i samtliga kapitel använt oss av 

väl grundade metoder och teorier. För att försäkra oss om att vi inte missförstått någon inter-

vju har varje intervjuperson genom mejl fått chansen att bekräfta det som har skrivits.  

Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning resultaten av en undersökning kan överföras 

till en annan kontext eller situation eller i samma kontext fast vid en senare tidpunkt. För att 

uppnå detta är det viktigt att forskaren tydligt beskriver hur forskningsprocessen gått till när 

det gäller t.ex. urval och datainsamling och att forskaren till de använt fylliga redogörelser av 

de detaljer som har ingått. På så sätt får andra personer en databas med vars hjälp de lättare 

kan bedöma hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö (Bryman & Bell, 2005). Vi 
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har i vår uppsats försökt att ta hänsyn till detta genom att bland annat ha en tydlig problem-

diskussion till våra forskningsfrågor. Vi har också beskrivit hur vi gick tillväga i vårt urval av 

intervjupersoner och hur datainsamlingen gått till.  

Det tredje underkriteriet till trovärdighet är enligt Bryman och Bell (2005) pålitlighet som 

innebär att forskaren säkerställer att det skapats en fullständigt och tillgänglig redogörelse av 

alla faser i forskningsprocessen. I vår metoddel har vi försökt att beskriva vårt tillvägagångs-

sätt på ett så tydligt och utförligt sätt som möjligt. Genom detta hoppas vi att läsaren själv ska 

kunna avgöra om undersökningen är relevant i deras situation.  

Det sista underkriteriet till trovärdighet handlar om att kunna styrka och konfirmera att forska-

ren agerat i god tro och inte låtit sina egna subjektiva värderingar påverkat undersökningen 

(Bryman & Bell, 2005). Vi har i avsnitt 2.3.4 klargjort att det är svårt om inte omöjligt för en 

forskare att vara helt neutral och inte på något sätt ta med egna värderingar i undersökningen. 

Vi har under processen försökt att svara på våra forskningsfrågor på ett så objektivt sätt som 

möjligt. 

Den andra delen som bör beaktas vid bedömningen av kvaliteten är enligt Bryman och Bell 

(2005) det dem kallar för äkthet. Bryman och Bell delar in äktheten i fem underkriterier: rätt-

vis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk au-

tenticitet. Dessa underkriterier kan sägas handla om frågor som gäller huruvida forskaren har 

fångat upp de åsikter som finns hos dem som studerats och om forskaren har gett de medver-

kande en ökad förståelse och så vidare. Vi hoppas och tror att vår undersökning ska ge läsaren 

en ökad förståelse kring hur handelsföretag arbetar med varulagervärdering. Vi har i vår em-

piridel försökt att på ett så noggrant sätt som möjligt återge det som intervjupersonerna sa för 

att kunna ge en så bra bild som möjligt av deras verklighet. I vår analys har vi försökt koppla 

teorin till empirin för att både hitta likheter och skillnader i hur stora handelsföretag arbetar 

med varulagervärdering. Genom detta hoppas vi att vår undersökning lyft fram en del nya 

aspekter och tankar kring ämnet varulagervärdering.  

2.8 Källkritik  

För att vi ska kunna göra en bedömning om fakta och händelser är sannolika är det viktigt att 

forskaren förhåller sig kritisk till de dokument som används. Patel och Davidsson (2003) me-

nar att forskaren måste ta hänsyn till frågor som: När och var tillkom dokumentet, varför till-

kom dokumentet, vilket syfte hade upphovsmannen, under vilka omständigheter tillkom do-
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kumentet? Vi har i vår uppsats försökt att hela tiden beakta dessa och liknande aspekter. I vår 

inledning och teoridel har vi bara använt oss av litteratur som finns tillgänglig på universitets-

biblioteket. Naturligtvis ska vi som forskare även vara kritiska mot den litteraturen, men vi 

utgår ändå från att det har skett någon form av gallring vilket gör att vi bedömer litteraturen 

som tillträckligt trovärdig i vår undersökning. Vi har valt att källhänvisa enligt harvardsyste-

met och i slutet av uppsatsen finns en heltäckande källförteckning. 

Forskaren ska även vara kritisk mot sina primära källor och bör beakta ifall intervjupersoner-

na varit helt sanningsenliga. När vi tog kontakt med handelsföretagen frågade vi inte efter 

någon person med en viss befattning utan vi beskriv vårt syfte och att vi ville prata med den 

person som hade mest kunskap om varulagervärderig. Att företagen själva fick välja ut inter-

vjuperson tror vi inte har påverkat undersökningen negativt utan istället varit nödvändigt för 

att kunna svara på våra forskningsfrågor. I våra förberedelser berättade vi att varje intervju-

person fick frågorna skickade via mejl ett par dagar innan intervjuerna för att vi ville att de 

skulle vara mer förbereda. Vi är dock medvetna att det även finns en risk att intervjupersoner-

na genom att kunna förbereda sig valt att undanhålla information som de anser olämpliga eller 

vill dela med sig av. 

2.9 Metodkritik 

Vi är medvetna om att en undersökning aldrig till fullo kan genomföras på ett objektivt sätt 

och följa de faktorer som påverkar en företagsekonomisk forskningsprocess på ett oklander-

ligt sätt. I vår undersökning har vi hört sex olika röster ge sin syn på varulagervärdering i stör-

re handelsföretag och vi anser att våra slutsatser är väl grundade. Vi är dock medvetna om att 

då vi endast studerat ett begränsat antal företag kan vi inte dra några generella slutsatser som 

ger en fullständig bild av verkligheten. 

Att vi endast valde att kontakta huvudkontoret på Clas Ohlson berodde på att det var enda 

företaget under intervjun som rekommenderade att göra så. Att leta upp intervjupersoner hög-

re upp i organisationen i de övriga företagen var något vi ansåg skulle ta alldeles för mycket 

tid och resurser.   
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3. Varulagervärdering i teorin  

I detta kapitel kommer vi att presentera de teorier och modeller vi använt oss av i vår under-

sökning. Vi kommer inledningsvis att beskriva behovet av finansiella rapporter och de regel-

verk och redovisningsprinciper som redovisningen utformas efter. Vi kommer efter det ta upp 

varulagret och hur det i teorin ska inventeras och värderas för att i slutet redogöra för före-

tagens egna interna kontroller. 

3.1 Finansiella rapporter 

Behovet av den externa redovisningen kan enligt Gröjer (2002) delas in i tre abstraktionsnivå-

er. På den mest abstrakta nivån kan behovet ses som ett av flera olika styrmedel för att företa-

get ska kunna producera så mycket välfärd som möjligt. På mellannivå kan den externa redo-

visningen vara ett sätt att: 

 Öka tilliten mellan olika parter vid företagsaffärer 

 Upprätthålla det ekonomiska systemet 

 Bedöma olika organisationers existensberättigande 

 Skapa underlag för beskattning 

På en mer konkret nivå består behovet av att tillgodose olika intressenter som företaget har 

(Gröjer, 2002). Smith (2006) talar om användare istället för intressenter och att redovisning-

ens syfte är att förmedla information om företagets ekonomi till dessa användare. Bland an-

vändarna intar ägarna en viktig särställning då deras ersättning från företaget är en ”residual” 

d.v.s. det som blir över då övriga användare fått sitt. De övriga användarna som har ett direkt 

intresse av hur det går för företaget är långivare, kunder, konkurrenter, leverantörer, anställda 

samt stat och kommun. Redovisningen bör därför utformas på ett sätt som tillgodoser samtliga 

användares behov. Smith (2006) menar dock att detta är svårt om inte omöjligt då de flesta av 

användarna har helt olika informationsbehov. För att ändå kunna tillfredställa så många an-

vändare som möjligt har man utformat vissa kvalitativa egenskaper som redovisningen ska 

utformas efter. 

Det första huvudkriteriet är att informationen i redovisningen ska vara relevant, d.v.s. den ska 

kunna användas för att fatta olika beslut. Till relevansen finns sedan två minimikrav, nämli-

gen begriplighet och aktualitet. Med begriplighet menas att redovisningen endast kan vara 

relevant om mottagaren av informationen förstår innebörden av den. Med aktualitet menas att 
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externa rapporter inte får ges ut allt för långt efter redovisningsperiodens slut om det ska få 

någon effekt på användarnas beslut. (Smith, 2006) 

Det andra huvudkriteriet är tillförlitlighet som handlar om redovisningen avbildningsförmåga, 

d.v.s. dess förmåga att avbilda en ekonomisk verklighet i företaget. Redovisningen anses till-

förlitlig om den avbildar rätt aspekter av denna verklighet och gör det på ett sätt som inte är 

alltför osäkert. Till begreppet tillförlitlighet finns sedan två andra begrepp som ska beaktas, 

validitet och verifierbarhet. Validitet handlar om att redovisningen avbildar de aspekter av 

verkligheten som man avser att avbilda, d.v.s. att det finns en överensstämmelse mellan språ-

ket och verkligheten. Med verifierbarhet menas att företag kan bevisa sanningshalten i redo-

visningen genom någon form av verifikation. T.ex. kan anskaffningsvärdet av ett inköpslager 

verifieras genom en inköpsfaktura eller någon annan form av kvitto. (Smith, 2006) 

Det tredje huvudkriteriet är jämförbarhet som innebär att lika händelser och tillstånd skall 

redovisas på samma sätt. Kriteriet har två aspekter, nämligen att man kan göra jämförelser 

mellan olika företag och att man kan jämföra ett och samma företag över olika tidsperioder. 

(Smith, 2006) 

En sista restriktion gäller nytta och kostnad där nyttan är värdet av de förbättrade beslut som 

kan fattas tackvare den tillgängliga informationen. På kostnadssidan ligger kostnaderna för att 

producera, kommunicera och använda informationen. Så länge som nyttan är större än kost-

naden är det motiverat att fortsätta ta fram informationen. (Smith, 2006) 

3.2 Värdering av en icke-monetär tillgång 

Smith (2006) använder begreppet utbyte när han talar om tillgångsvärdering. Ett utbyte inne-

bär att ett företag avstår kontrollen över en resurs för att få kontrollen över en annan. Betydel-

sen av att kunna mäta och bedöma ett företags utbyte med omgivningen ligger i att varje så-

dan utbyteskedja börjar med pengar och slutar med pengar. Genom detta blir det möjligt att 

värdera en icke-monetär tillgång i pengar genom att följa en utbyteskedja bakåt (vad betalade 

man för tillgången) eller framåt (hur mycket kommer man få betalt för tillgången). Man kan 

också göra ett hypotetiskt antagande och fråga sig vad man hade fått betala eller fått betalt för 

tillgången om utbytet hade skett på balansdagen. Beroende på vart man sedan i utbyteskedjan 

lägger fokus kan vid en värdering ge samma tillgång helt olika värden. (Smith, 2006) 
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De fyra utbyten representeras av de fyra pilarna i figuren ovan. Tidsaxeln anger de tidpunkter 

som utbytet kan referera till, d.v.s. anskaffningstidpunkten, ”nuet” och avyttringstidpunkten. 

Anskaffningsvärdet representerar den faktiska anskaffningen av tillgången och innebär alltså 

en värdering till de likvida medel som man var tvungen att avstå från när man anskaffade till-

gången. Återanskaffningsvärdet däremot innebär att tillgången värderas till de likvida medel 

som man hade varit tvungen att avstå från ifall tillgången hade anskaffats på balansdagen. Det 

framtida försäljningsvärdet innebär att tillgången värderas till de likvida medel som förväntas 

inflyta den dagen då tillgången ska säljas. Det sista alternativet innebär att tillgången värderas 

enligt det nutida försäljningsvärdet, d.v.s. till de likvida medel som hade flutit in ifall försälj-

ningen hade skett på balansdagen. Slutligen bör tilläggas att återanskaffningsvärdet och nutida 

försäljningsvärdet bygger på bedömningar som baseras på utbyten av motsvarande tillgångar i 

andra företag. (Smith, 2006) 

3.3 Regelverk och redovisningsprinciper  

Lagregleringen på redovisningsområdet i Sverige har varit spridd på ett stort antal lagar som 

ibland även behandlar helt andra ämnesområden. Sverige är sedan inträdet i EU också bundet 

av den lagstiftning som gäller för övriga medlemsländer. Denna lagstiftning är överordnad 

den svenska vilket betyder att en fullständig beskrivning av redovisningslagarna i Sverige 

egentligen ska utgå från dessa direktiv. De grundläggande svenska bestämmelserna återfinns 

Figur 4. Utbyten 
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idag i bokföringslagen (BFL 1999:1078) och i årsredovisningslagen (ÅRL 1995:1554). Båda 

dessa lagar är vad man kallar ramlagar vilka kompletteras genom begreppet god redovisnings-

sed. Dessutom har skattelagstiftningen genom inkomstskattelagen (IL 1999:1229) fortfarande 

en stark påverkan på redovisningen i Sverige. (Nilsson, 2010) 

Svenska börsnoterade företag ska sedan 1 januari 2005 utforma sin koncernredovisning enligt 

IAS/IFRS. Även om bestämmelsen bara gäller dessa företag kommer IFRS även att påverka 

redovisningen i ett vidare sammanhang. De enskilda företagen inom koncernen ska så långt 

det är möjligt följa IAS/IFRS, men i den mån dessa strider mot ÅRL ska ÅRL tillämpas. 

Dessutom har företag som inte formellt om fattas av IAS/IFRS rätt att tillämpa reglerna i sin 

koncernredovisning så länge som detta görs konsekvent. (Nilsson,2010) 

För de företag som står utanför IAS/IFRS har bokföringsnämnden utarbetat egna fristående 

nationella regler. Denna grupp är mycket stor och består av alltifrån det minsta enmansföreta-

get till stora icke börsnoterade koncerner. De största företagen inom denna grupp har under en 

lång tid tillämpat rekommendationerna från redovisningsrådet. Dessa rekommendationer upp-

dateras inte längre utan förväntas fasas ut på längre sikt vilket gjort att bokföringsnämndens 

betydelse istället ökat. Bokföringsnämnden allmänna råd är numera huvudkällan för normer 

beträffande det övervägande antalet företag i Sverige. (Nilsson, 2010) 

Företag delas numera in beträffande redovisningen i fyra kategorier med samlade regelverk 

(K1-K4). Gruppen K1 består av enskilda näringsidkare och små handelsbolag som ägs av 

fysiska personer och som har en årlig omsättning under 3 miljoner kronor. Till gruppen K2 

hör de mindre företagen, framförallt mindre aktiebolag. För att räknas som ett mindre aktiebo-

lag får företag inte enligt ÅRL överstiga två av följande krav:  

 Om medelantalet anställda de två senaste åren överstigit 50 personer 

 Om balansomslutningen de två senaste åren överstigit 40 mkr 

 Om företagets nettoomsättning de två senaste åren överstigit 80 mkr 

Skulle företaget överstiga två av dessa punkter tillhör de kategorin K3 som alltså utgörs av 

större onoterade företag. K3 regelverket är i dagsläget inte fullständig utan är just nu ute på 

remiss och förväntas bli klart och komma ut vid ett senare tillfälle. Dessa företag kan frivilligt 

välja att tillämpa IAS/IFRS. Det vanliga är dock att dessa företag väljer att tillämpa redovis-

ningsrådets gamla rekommendationer.  
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Till den sista gruppen K4 hör de större noterade bolaget som i sin koncernredovisning ska 

tillämpa rekommendationerna från IAS/IFRS (Nilsson, 2010). 

Redovisningsprinciper 

Redovisningsprinciper är de allmänna och accepterade vägval man har gjort i redovisningen. 

Enligt Smith (2006) är det fyra redovisningsprinciper som är av större betydelse vi värdering-

en av tillgångar. Dessa redovisningsprinciper är: fortlevnadsprincipen, realisationsprincipen, 

matchningsprincipen och försiktighetsprincipen. 

Fortlevnadsprincipen 

 

 

 

 

Denna princip innebär att företag i sin redovisning ska utgå ifrån att verksamheten kommer att 

fortsätta under obestämd tid. Antagandet används för att motivera värdering till anskaffnings-

värde, vilket sätts i kontrast mot värdering till nutid försäljningsvärde. När ett företag köper 

en tillgång förväntar de sig att nyttjandevärdet av tillgången är större än anskaffningsvärdet. 

Antagandet om företagets fortlevnad gör att man kan se anskaffningsvärdet som en försiktig 

värdering av nyttjandevärdet. Ett annat sätt att se på principen är att om det fanns indikationer 

på att företaget skulle upphöra skulle värderingen istället ske till nutida försäljningsvärde, 

d.v.s. likvidationsvärde. (Smith, 2006) 

Realisationsprincipen 

 

 

 

 

Realisationsprincipen innebär att företag inte får redovisa någon vinst förrän den blivit reali-

serad (Thomasson et al., 2010). Smith (2006) använder begreppet kritisk händelse vid vilken 

företaget kan redovisa en ökning av nettotillgångarna och även intäkter, kostnader och ett 

resultat. Normalt tolkas realisationsprincipen som att försäljningen är den kritiska händelsen 

och det faktum att någon ökning av nettotillgångarna inte tas upp förrän vid försäljningen är 

liktydigt med att tillgångarna i redovisningen värderas till anskaffningsvärde ända fram till 

”Företaget skall förutsättas fortsätta sin verksamhet” 

 (ÅRL, 2 kap, 4§, första punkten) 

 

”Endast under räkenskapsåret konstaterade intäkter får tas med i resultaträkningen” 

     (ÅRL, 2 kap 4§, punkt 3a) 
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försäljningen. Realisationsprincipen och värdering till anskaffningsvärde kan alltså sägas vara 

två sidor av samma mynt (Smith, 2006). En annan tanke med realisationsprincipen är att und-

vika att redovisningen ger företagets intressenter en allt för positiv bild av företaget (Thomas-

son et al., 2010). 

Matchningsprincipen 

Matchningsprincipen innebär enkelt utryckt att intäkterna skall matchas mot utgifterna för de 

resurser som använts för att skapa intäkterna. Enligt den ovannämnda realisationsprincipen 

erkänns intäkterna först vid försäljningstillfället vilket innebär att kostnaden för sålda varor 

till viss del kommer redovisas under en annan period än inköpen. För handelsföretag som kö-

per in varor och som förblir osålda under den aktuella perioden aktiveras utgiften och redovi-

sas initialt som en tillgång i form av ett lager. När försäljningen väl sker och intäkterna redo-

visas ska de enligt matchningsprincipen matchas mot utgifterna för motsvarande varor och 

således mot kostnaden för de sålda varorna (lagerminskningen) och andra eventuella kostna-

der förknippade med försäljningen. (Smith, 2006) 

Försiktighetsprincipen  

 

 

 

Redovisningens värderingsregler innehåller ofta moment där företag måste göra bedömningar 

av osäkra framtida händelser (Lönnqvist, 2006). Försiktighetsprincipen kan då ses som ett 

allmänt förhållningsätt som innebär att företag i valet mellan två ”tänkbara” värden skall välja 

det lägsta värdet vid värdering av tillgångar och det högsta värdet vid värdering av skulder. 

De värden som brukar jämföras är anskaffningsvärdet mot nettoförsäljningsvärdet eller nytt-

jandevärdet. I de fall då värderingen visar att nettoförsäljningsvärdet understiger anskaff-

ningsvärdet gör att företagen i redovisning frångår realisationsprincipen till förmån för försik-

tighetsprincipen (Smith, 2006).  

Anledningen till att försiktighetsprincipen fått så pass stort utrymme i svensk redovisning är 

enligt Sundgren et al., (2007) att lagervärderingen historiskt har använts för att påverka redo-

visat resultat i önskad riktning. Sundgren et al. menar att det finns åtskilliga exempel där före-

tag medvetet övervärderat varulagret för att försköna resultatet. Westermark (1996) tillägger 

”Värderingen av de olika posterna och, i förekommande fall, delposterna skall göras med 

iakttagande av rimlig försiktighet” 

 (ÅRL, 2 kap, 4§, tredje punkten) 
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dock att försiktighetsprincipen inte får drivas för långt. Försiktigheten ska vara ”rimlig”, d.v.s. 

lagen tillåter inte medveten undervärdering och uppbyggandet av dolda reserver. En alltför 

långt gående värdering kan leda till att redovisningen inte kan ge en rättvisande bild av före-

tagets resultat och ställning. 

Skattelagstiftningen 

Något som även kan påverka värderingen i ett företag är skattelagstiftningen som företag mås-

te följa. IL hänvisar till god redovisningssed i de fall då det inte finns en specifik skatteregel. 

(Falkman, 2004) 

 

 

 

 

Enligt ÅRL ska varulagrets poster, som framgått ovan, värderas till det lägsta av anskaff-

ningsvärdet och nettoförsäljningsvärde enligt lägsta värdets princip, vilket är huvudregeln. IL 

innehåller en alternativregel vilket innebär att varulagret får värderas till lägst 97 procent av 

dess sammanlagda anskaffningsvärde under förutsättning att detta värde är lägre än lägsta 

värdets princip värdet. (Thomasson et al., 2010) 

Detta är en schablonregel som innebär att en ytterligare kostnad motsvarande 3 procent av 

lagrets värde kostnadsförs. Om lagret däremot värderas till nettoförsäljningsvärde skall hän-

syn tas till eventuell verklig inkurans vilket betyder att alternativregeln inte får användas. 

(Falkman, 2004) 

Inventering 

Företag som enligt lagen är bokföringsskyldiga ska göra minst en inventering per år, detta för 

att underlätta periodiseringen och kontrollera att lagret verkligen existerar. Kravet på inven-

tering finns i Lag (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen. Enligt 2§ 

ska lagerinventeringen undertecknas på heder och samvete av den som utför inventeringen 

och denne ska försäkra att ingen lagertillgång undantagits vid inventeringen. Av interkontroll-

skäl är det också lämpligt att veta att inget tillagts. Skulle företag inte följa lagens föreskrift 

ska de lämnade uppgifterna om varulagrets värde inte äga visitord vid taxeringen. Dock finns 

”Lagret får tas upp till lägst 97 procent av lagertillgångarnas sammanlagda anskaffnings-

värde”  

     (IL, 17 kap, 4 §) 
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det ett undantag från denna regel, men oftast gäller den inte för ett normalt företag. Detta un-

dantag gäller om den skattskyldige, med hänsyn till att verksamheten bedrivs under särskilda 

förutsättningar och inte utan svårigheter kan betrakta föreskrifterna i lagen om lagerinventer-

ing. I dessa fall ska den skattskyldiges egen utredning äga vitsord om det inte framstår som 

sannolikt att värdet är ett annat. (FAR 2009) 

3.4 Varulager 

Lager definieras som materiella tillgångar (färdiga varor) som innehas för försäljning i företa-

gets ordinarie verksamhet. Till lagret räknas även tillgångar som används vid tillverkning av 

varor som senare ska säljas liksom råmaterial och andra förnödenheter som ska användas i 

företagets tillverkningsprocess. Det är alltså endast tillgångar som kan och ska säljas med kort 

varsel som går in under begreppet lager. (FAR, 2009) 

Vilket slags lager ett företag har beror naturligtvis på vilken typ av verksamhet som företag 

bedriver (Thomasson et al., 2010). De företag som framförallt har stora varulager är tillverk-

ningsföretag och handelsföretag (Marton, 2010). I redovisningen ska varulagret enligt ÅRL 

delas upp i följande grupper:  

 Råvaror och förnödenheter 

 Varor under tillverkning 

 Färdiga varor och handelsvaror 

 Pågående arbeten för annans räkning 

 Förskott till leverantörer 

Handelsföretag som har varor vilka köps in för att säljas till kund, efter ingen eller mycket 

begränsad vidarebearbetning ska alltså redovisa sitt varulager under posten handelsvaror. Ett 

vanligt misstag som handelsföretag gör är att de redovisar varulagret under just Färdiga varor 

och handelsvaror, trots att de endast har den ena kategorin. (FAR, 2009) 

Varulagervärderingens syfte 

Det vanligaste syftet med varulagervärdering är att företaget ska kunna beräkna periodens 

kostnader de haft för de intäkter som genererats och som i slutändan bidragit till en eventuell 

vinst. Detta kräver att en viss kostnad för lagret måste hänföras till intäkterna för den aktuella 

perioden. Lagret måste därför värderas på grundval av de resurser som företaget offrat och av 

denna värdering måste en viss andel kostnader hänföras till de sålda varorna enligt någon viss 

formel. Ett annat syfte med varulagervärdering är att presentera information till externa intres-
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senter om företagets framtida kassaflöden. Dessa kassaflöden kan bestå av pengar som ska-

pats tillföljd av försäljningar eller som vid ersättningsanskaffning erfordrat behov av pengar. 

Varulägervärdering kan även göras för att mäta godsets värde för företaget genom att jämföra 

värdet på företaget med respektive utan varulager. (Westermark, 1996) 

Värdering av varulager 

Enligt ÅRL ska företag i sin redovisning skilja mellan anläggningstillgångar och omsättnings-

tillgångar. En anläggningstillgång är en tillgång som innehas för stadigvarande bruk i rörel-

sen. De tillgångar som inte är anläggningstillgångar ska räknas som omsättningstillgångar. 

Varulagret är en av de poster som går under rubriken omsättningstillgångar (FAR, 2010).  

 

 

 

 

 

Huvudregeln vid värdering av varulagret är att det i balansräkningen ska tas upp till det lägsta 

av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Denna regel har fått namnet ”Lägsta vär-

dets princip” och är ett direkt uttryck för försiktighetsprincipen (Thomasson et al., 2010). 

Regeln har i stort sett samma utformning hos IASB som i Årsredovisningslagen och gäller 

alltså för samtliga företag och koncerner (Lönnqvist, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

Varulager värderas normalt till anskaffningsvärdet vilket har ett samband med tillämpningen 

av matchningsprincipen. Med anskaffningsvärde menar man med den terminologi som an-

vändes ovan det faktiska utbyte med omgivningen som skedde då varulagret anskaffades 

(Smith, 2006). Enligt Lönnqvist (2006) ska alla utgifter som företaget haft till dess att varan är 

på plats i lagret ingå i anskaffningsvärdet. För ett handelsföretag som köpt in färdiga varor ska 

därför följande poster ingå i anskaffningsvärdet: 

 

”Omsättningstillgångar skall… tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoför-

säljningsvärdet på balansdagen” 

(ÅRL, 4 kap, 9§ första stycket) 

 

 

”Med anskaffningsvärde förstås … utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning. Vid 

bestämmandet av anskaffningsvärdet tillämpas 3§ andra – fjärde styckena” 

(ÅRL, 4 kap, 9§ andra stycket) 
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 Inköpspris 

 Eventuell tull och andra avgifter 

 Fraktkostnader 

 Försäkringskostnader 

För inköpta varor i ett handelsföretag används ofta av praktiska skäl att anskaffningsvärdet 

bestäms som försäljningspris exklusive moms med avdrag för de pålägg som används i pris-

kalkyler för den aktuella varan. I verksamheter som saknar renodlade priskalkyler kan an-

skaffningsvärdet bestämmas som försäljningspris exklusive moms med avdrag för använd 

bruttovinstmarginal. (skatteverket.se) 

I lager där varje enskild vara är numrerad eller på annat sätt unik, får varje vara sitt eget an-

skaffningsvärde. Består varulagret däremot av homogena, ej urskiljbara varor kan de uppstå 

problem när företaget ska avgöra när varorna i lagret köptes. Om inköpspriser varit konstanta 

under året uppstår sällan några problem, men relativt ofta varierar priser, rabatter, frakter och 

liknande. För att komma tillrätta med problemet så finns det i Årsredovisningslagen och i 

IASB olika typer av flödesmodeller (Lönnqvist, 2006). Metoderna brukar beskrivas som om 

varorna flödade genom företaget på ett visst sätt. Metoden är dock bara ett sätt att beskriva 

hur värderingen av det utgående lagret och kostnaden för sålda varor ska uppgå till (Smith, 

2006). 

 

 

 

 

 

FIFU 

FIFU är den metod som används mest i Sverige och innebär att kostnaden för sålda varor och 

det utgående lagret ska värderas som om de varor som köptes först också var de som såldes 

först. Metoden kan tyckas ge en realistisk bild av hur varuflödet ser ut, men användningen av 

metoden är helt oberoende av hur det fysiska varuflödet ser ut. Effekterna av FIFU blir i slut-

ändan att det utgående lagret kommer värderas till de mest aktuella priserna medan kostna-

derna för sålda varor däremot värderas till de minst aktuella. I tider av stigande priser kommer 

”Anskaffningsvärdet för varulager av likartade tillgångar får beräknas enligt först-in-först-

ut-principen, enligt vägda genomsnittspriser eller enligt någon annan liknande princip. Sist-

in-först-ut-principen får inte tillämpas” 

(ÅRL, 4 kap 11§ första stycket) 
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FIFU att ge relativt höga lagervärden i företagets balansräkning och relativt låga värden för 

kostnaden för sålda varor i företagets resultaträkning. (Smith, 2006)  

SIFU 

Vid SIFU värderas kostnaden för sålda varor och det utgående lagret utifrån antagandet att de 

varor som köptes sist är de som såldes sist. Metoden ger endast en realistisk bild av varuflödet 

utom i de fall då varorna staplats och utleveransen skett uppifrån stapeln. SIFU har genom 

historien åkt in och ut i nationella och internationella redovisningsstandarder och metoden är 

idag inte tillåten i Sverige. (Smith, 2006) 

Genomsnittsprincipen 

En värdering till vägt genomsnittspris bygger på ett antagande att flödet av varor under året 

består av en vägd andel av alla årets inköp och det ingående lagret. Det enklaste sättet att räk-

na ut detta genomsnittspris är med följande formel = (kvantiteten * inköpspriser / kvantiteten) 

(Lönnqvist, 2006). Vid genomsnittsmetoden kommer både det utgående lagret och kostnaden 

för sålda varor vid kontinuerligt stigande eller fallande priser att ligga mellan extremvärdena 

vid värdering enligt FIFU respektive SIFU (Smith, 2006). 

 

Någon annan liknande princip 

Vad som menas med någon annan liknande princip är något oklart. Anledningen till att både 

ÅRL och IASB formulerat det så är för att inte hämma utvecklingen av redovisningspraxis 

genom att enbart tillåta två värderingsmetoder (Thomasson et al., 2010).  

Nettoförsäljningsvärdet 

 

 

 

 

 

Grundtanken med att använda nettoförsäljningsvärdet är att ett varulager inte ska få värderas 

till ett högre belopp än vad företaget skulle få in vid en försäljning av varorna i lagret. Vid 

beräkning av nettoförsäljningsvärdet ska företag ta hänsyn till följande: 

”Med nettoförsäljningsvärde avses försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försälj-

ningskostnad. Om det finns särskilda skäl, får det verkliga värdet bestämmas till återan-

skaffningsvärdet, i förekommande fall med avdrag för inkurans…” 

 (ÅRL, 4 kap, 9§ tredje stycket) 

 



39 

 

 Normalt försäljningspris 

 Rabatter, bonus, provisioner och liknande 

 Pålägg för indirekta försäljningskostnader 

 Nettoförsäljningsvärdet 

Försäljningspriset är alltså det pris till vilket lagret ska säljas för ofta beräknat till de priser 

som råder på balansdagen. Eftersom bokslutet ofta tar tid att göra ska företagen även beakta 

prisutvecklingen under denna tid. (Lönnqvist, 2006) Om det är förenligt med god redovis-

ningssed och kravet på rättvisande bild och om det finns särskilda skäl får företag enligt ÅRL 

bestämma nettoförsäljningsvärdet som återanskaffningsvärdet. Med återanskaffningsvärdet 

menar ÅRL vad det hade kostad företaget att återskaffa lagret på balansdagen (Thomasson et 

al., 2010). En värdering till nettoförsäljningsvärdet istället för anskaffningsvärdet innebär att 

företag ska frångå realisationsprincipen och ta upp en eventuell förlust direkt trots att den inte 

har blivit realiserad (Smith, 2006). 

Inkurans 

Inkurans innebär att en varas värde av någon anledning minskar, antingen av ekonomiska 

eller tekniska orsaker. Inkurans kan bero på att en vara blir omodern, defekt eller blir övertalig 

(Dahlin et al., 2006). Försäljningspriset sätts utifrån det värde företaget beräknas erhålla vid 

en försäljning av varan och för att beakta inkuransen måste försäljningspriset reduceras. Det 

värde som företaget tar upp en vara till kan lite förenklat sägas motsvara anskaffningsvärdet 

minskat med inkurans. Vid värdering till nettoförsäljningsvärde tar företaget automatiskt hän-

syn till inkuransen. (Nytt från revisorn, 2005)  

Inkurans innebär att kostnaden för sålda varor ökar det aktuella året vilket gör att årets resultat 

blir lägre och eftersom inkuransavdraget är resultatpåverkande kontrolleras det ofta av revi-

sorn. I många fall gör företagen en bedömning av inkuransen som är mindre eller mer subjek-

tivt. Att göra en korrekt bedömning är även svårt för revisorerna då de oftast inte är helt be-

kanta med branschen. (Sundgren et al., 2007)  

Enligt BFNAR 2001:4 kan företag tillämpa en så kallad inkuranstrappa. Lagret delas då in i 

grupper – oftast efter ålder- och anskaffningsvärdena skrivs ner enligt schablonmässigt inku-

rans i respektive grupp och dessa schabloner brukar åtgå från varornas omsättningshastighet. 

Ju längre tid varorna har legat i lager desto mer skrivs de ned. Enligt BFN är inkuranstrappor 

förenligt med god redovisningssed. (skatteverket.se) 
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3.5 Företagens egna rutiner 

Begreppet intern kontroll har sedan länge använts inom redovisning och revision. Ett bra sy-

stem för intern kontroll minskar risken både för avsiktliga som oavsiktliga fel som kan uppstå 

i det dagliga arbetet. Den interna kontrollen kan dock inte fånga upp alla fel och ett bra internt 

kontrollsystem är oftast väldigt kostsamt för företaget. Denna kostnad måste alltid vägas mot 

den fördel som den interna kontrollen ger. Till intern kontroll hör att ansvar- och arbetsfördel-

ningen är genomtänkt och fungerar samt att attest- och rapportsystemen är ändamålsenliga. 

Exempel på ett bra ansvars- och fördelningssystem är att ingen person ensam har möjlighet att 

hantera en transaktion i alla led. (FAR, 2006) 

Även redovisning, betalning och kontroll bör om möjligt skötas av olika personer eller avdel-

ningar. En god intern kontroll hjälper företaget att utnyttja sina resurser väl, skydda sina till-

gångar, och ger företaget en tillförlitlig finansiell rapportering och hjälp att efterleva de lagar 

och regler som finns. Den interna kontrollen skiljer sig ofta åt mellan olika företag och mellan 

olika delar av samma företag. Några vanliga faktorer som påverkar den interna kontrollen är 

företagets verksamhet och storlek, IT-stöd, och möjligheten för företagsledningen att utöva 

personlig kontroll. (FAR, 2006) 

Kravet på en bra intern kontroll har på senare år varit i fokus, inte minst till följd av de redo-

visningsskandaler som förekommit i USA. I svensk kod för bolagsstyrning (koden) anges att 

styrelsen i större börsnoterade bolag varje år ska rapportera om statusen på den interna kon-

trollen. Förutom koden har även en kommitté i USA tagit fram en definition på intern kon-

troll, den så kallade: COSO - definitionen. (FAR, 2006) 

Enligt COSO - definitionen kan den interna kontrollen delas in i fem delar (FAR, 2006): 

 

 Figur 5. COSO – definitionens fem delar 
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1. Kontrollmiljö 

Kontrollmiljö är det faktorer som anger tonen i företaget och som påverkar kontrollmedveten-

heten. Till detta räknas ofta integritet, etik, ledarskapstil, ansvarsfördelning, engagemang, 

organisatorisk uppbyggnad samt styrning från företagsledningen och styrelsen. Kontrollmiljön 

är även grunden för de övriga komponenterna. 

2. Riskbedömning 

Riskbedömning handlar om att identifiera alla de väsentliga risker som påverkar den interna 

kontrollen med avseende på den finansiella rapporteringen och att ta reda på vart dessa risker 

finns på så väl företags-, affärsenhets-, funktions- som på processnivå. Vid riskbedömningen 

ska företaget ta särskild hänsyn till den risk för oegentligheter och otillbörligt gynnande av 

annan part på företagets bekostnad samt risken för förlust eller förskingring av tillgångar. 

3. Kontrollaktiviteter 

Kontrollaktiviteter är de mått och steg som ska leda till att ledningens direktiv och de uppsatta 

målen inte äventyras med hänsyn till de identifierade riskerna. Dessa kontrollaktiviteter kan 

innefatta policydokument, fördelning av arbete och ansvar, attestrutiner, avstämningar, upp-

följning av resultat och skydd av tillgångar. Det är ofta av väsentlig betydelse att företaget har 

god styrning och kontroll av generella IT – kontroller, d.v.s. systemutveckling, underhåll av 

applikationer och systemprogram, behörighetskontroller och datordrift.  

4. Information och kommunikation 

Går ut på att den information som behövs för att företaget ska kunna upprätthålla en god in-

tern kontroll med hänsyn till den finansiella rapporteringen måste identifieras, registreras, 

bearbetas och kommuniceras i rätt form och i rätt tid. 

5. Övervakning och uppföljning 

Den sista faktorn som påverkar den interna kontrollen handlar om övervakning och uppfölj-

ning. När företaget väl har bestämt vilka kontroller som är nödvändiga är det viktigt att de 

övervakar dessa och följer upp dem. Denna uppföljning ska ske kontinuerligt och bör vara ett 

naturligt inslag i den dagliga verksamheten. 
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4. Empiri 

I detta kapitel kommer vi att presentera de företag och de intervjupersoner som ingått i vår 

undersökning. Varje intervju kommer att presenteras för sig, i den ordning som de genomför-

des, för att du som läsare på ett enkelt sätt ska kunna bilda dig en uppfattning om vem som 

har sagt vad och när personen har sagt det. I inledningen av kapitlet kommer vi ge en kort 

presentation om varje företag.  

Deloitte 

Deloitte är ett varumärke vars medlemsfirmor levererar tjänster inom revision, redovisning, 

riskhantering, skatterådgivning, förvärv, samgåenden och avyttringar, business consulting, 

finansiell rapportering, och ekonomi- och administrativa stödtjänster (deloitte.com). 

EM Severins 

Grundades 1964 och är en franchisekedja med ca 50 butiker runt om i Sverige samt på Åland. 

EM Severins har ca 650 medarbetare, själva huvudkontoret ligger i Jönköping som i dialog 

med butikerna hjälper till ifall de behövs nytt sortiment eller hjälp med inspirerande inredning 

(em.com).  

Clas Ohlson 

Clas Ohlson var endast 22 år när han grundade den första butiken . Idag är postorderfirman 

börsnoterad och har över 1000 medarbetare runt om i Sverige, Norge, Finland och Storbritan-

nien. Insjön i Dalarna är huvudkontoret och basen för all distribution samt den första och 

största butiken (clasohlson.se).  

Bauhaus 

Grundades år 1960 då det första byggvaruhuset öppnade i Mannheim i Tyskland. Bauhaus är 

en internationell kedja av varuhus för verkstad, hem och trägård. Det finns idag över 200 va-

ruhus i totalt 12 länder runt om i Europa (bauhaus.se). 

IKEA  

Ingvar Kamprad var personen som grundade IKEA 1943 i den lilla småländska byn Agunna-

ryd. Sedan dess har IKEA utvecklats sig till ett stort internationellt företag och finns i 25 län-

der runt om i värld med ca 123 000 medarbetare (ikea.com).  
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4.1 Förstudie hos Deloitte 

Deloitte, Kalmar den 11 april 2011 klockan 14.00-14.25 

Intervjun gjordes på plats i Deloittes lokaler i Kalmar. 

Vår första intervju gjordes med Christian Johansson, kontorschef på Deloitte i Kalmar och 

Nybro. Johansson har arbetat inom revisionsbranschen sedan 1994 och är sedan 2000 auktori-

serad revisor och konsult.  

Johansson började intervjun med att berätta att varulagervärdering är ett intressant och viktigt 

område inom redovisning. Problematiken angående värderingen av lagret har alltid funnits 

och även om den tekniska utvecklingen gjort att det idag finns bättre förutsättningar för bra 

värderingar kvarstår en del problem. Att posten är så pass stor och att den även inverkar på 

resultaträkningen gör att varulagret påverkar hela rörelsen i större handelsföretag. 

 ”För handelsföretag utgör varulagret tillsammans med en eventuell fastighet den största och 

viktigaste posten i balansräkningen”.  

Själva inventeringen utgör oftast inga problem hos handelsföretagen och en del företag till-

lämpar dessutom rullande inventering där de inventerar olika delar av varulagret vid olika 

tidpunkter. Enligt Johansson är det istället prissättningen och värderingen som är de mest på-

tagliga problemen med att jobba med varulagret. Ibland har företagen olika inköpslistor där 

priserna ofta ändras vilket gör det svårt att sätta rätt pris på varorna. 

Att värdera till anskaffningsvärdet kan även det innebära svårigheter. Det är vikigt att företa-

get tar med alla kostnader som de haft för att få varan på plats i lagret, d.v.s. frakt och andra 

hemtagningskostnader ska ingå i anskaffningsvärdet. På samma sätt ska företagen även dra av 

bonusar, rabatter och andra typer av kostnadsreduktioner som företaget erhållit.  

”Ett fel som inte är allt för ovanligt är att företag värderar sitt lager för högt vilket i värsta 

fall kan ge en missvisande bild av företaget i redovisningen”.  

Ett annat område där det lätt kan bli fel är enligt Johansson vid bedömningar när det gäller 

inkuransen och övertalighet i varulagret. Med övertalighet menar man att lagret inte bedöms 

kunna omsättas i sin helhet i rörelsen.  

Johansson berättade vidare att revisorerna lägger stor vikt vid varulagret när de reviderar han-

delsföretag. Revisorn närvarar minst en gång om året vid en fysisk inventering där de också 

Figur 6. Deloitte 
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gör stickprov av lagret för att kontrollera att varorna existerar. Mycket av revisorns arbete 

handlar om att göra rimlighetsbedömningar av varulagret där bedömningar av inkuransen ofta 

är av stor betydelse. 

”Större företag har ofta bra och välutvecklade lagerhållningssystem vilket gör att de har bra 

koll på vad som finns och inte finns i lagret”.  

Dessa företag har oftast större tillgång till kunnig och erfaren personal som är van att arbete 

med varulagervärdering. Större företag har även genom åren utvecklat bra interna rutiner och 

policys när det handlar om bedömningar av olika slag. För mindre företag kan detta vara svå-

rare då risken för olika inkörningssjukdomar är stor. De flesta mindre företag underskattar 

arbetet med varulagret och tror oftast att det är lättare att jobba med det än vad det verkligen 

är. 

De flesta företag oavsett storlek har ofta en bra uppfattning om vad som kan gå fel, men Jo-

hansson poängterade att det är viktigt att företag inte bara arbetar med att undvika de vanli-

gaste felen utan även arbetar med att finna okända fel. 

Johansson berättade vidare att de flesta företag är bra på att följa de redovisningsnormer och 

redovisningsprinciper som ska beaktas i redovisningen och revisorn ställer ofta krav på att så 

sker. Johansson erfarenhet har sagt honom att företag ofta tillämpar samma principer som 

föregående år och enligt Johansson är detta en förutsättning för att det inte ska uppstå några 

resultatskillnader mellan åren. Skulle något behöva ändras görs det ofta efter revisorns re-

kommendation. 
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4.2 Intervju med EM Severins 

EM Severins, Kalmar den 26 april 2011 klockan 10.00 – 10.20 

Intervjun gjordes på plats i EM Severins butik i Kalmar. 

Vår första intervju med ett handelsföretag gjordes med Mats Eriksson som sedan 2004 är bu-

tikschef på EM Severins i Kalmar.  

Regelverk och redovisningsprinciper 

Eriksson började intervjun med att berätta lite om EM Severins och deras verksamhet som 

möbelföretag. Deras lager består av väldigt många artiklar, allt ifrån små artiklar till större 

möbler som soffor och sängar. Väldigt många tror att de utställningsmöbler som används i 

butiken inte ägs av oss själva och att vi köper in varor endast när vi fått de sålda, men Eriks-

son berättade att så inte var fallet. Alla varor, både de som står i butiken och i lagret, köpts in 

och ägs av EM Severins vilket gör att vi måste ligga ute med väldigt mycket kapital.  

”I vår redovisning följer EM Severins ÅRL och bokföringsnämndens allmänna råd och jag 

tycker inte att regelverket innehåller några direkta svårigheter”.  

Eriksson tycker inte att någon redovisningsprincip är av speciell betydelse utan han poängte-

rade att företaget är noga med att följa lägsta värdets princip och att de på det sättet beaktar 

dessa principer. 

Inventering och värderingsmetod 

Eriksson berättade att de genomför inventering en gång per år. EM Severins har dock valt att 

inte ha stängt när de genomför inventeringen, något som andra företag ofta har. Ett problem 

med detta kan vara att varor hinner säljas under tiden som varorna räknas och registreras vil-

ket kan göra att de senare fattas i lagret. EM Severins säljer också mycket mindre artiklar och 

dessa kan ibland vara svåra att hålla kolla på vid en inventering. När det gäller större artiklar 

är det sällan några problem med att fastställa vad som finns och inte finns inne. 

När vi sedan fastställt vad som finns värderas de normalt till ett genomsnittligt anskaffnings-

värde för att beakta både kostnader och rabatter som kan ingå i det anskaffade värdet. Ibland 

när vi har liknande varor som är inköpta vid olika tillfällen tillämpar vi också FIFU-principen. 

För att beakta eventuell inkurans tillämpar vi normalt sett alternativregeln och drar bort 3 pro-

cent från det beräknade anskaffningsvärdet. 

 

Figur 7. EM Severins 

http://www.emseverins.se/
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”Att vi använder alternativregeln för att avgöra inkuransen har mycket med förenklingsskäl 

att göra” 

Eftersom vi har väldigt många och väldigt olika artiklar är det svårt och skulle kräva mycket 

tid att göra inkuransbedömningar av varje enskild artikel.  

Eriksson berättade vidare att möbelbranschen är en väldigt säsongsbetonad bransch som dess-

utom påverkas mycket av trender. Vissa varor blir snabbt omoderna medan andra varor alltid 

står sig oavsett trend. När vi har varor som vi märker är svårsålda, t.ex. för att de har blivit 

omoderna, skriver vi ner värdet på dessa varor. Hur stor nedskrivningen blir varierar från fall 

till fall, men oftast handlar det om att göra någon form av rimlighetsbedömning.  

Intern kontroll 

Eriksson anser att de interna rutinerna som företaget utvecklat fungerar väldigt bra. Visst hade 

jag föredragit om vi hade kunnat ha butiken stängd när vi genomför vår inventering, men nyt-

tan som det hade gett måste ställas mot kostnaden av en hel dags förlorad försäljning. Vi får 

även mycket hjälp från vår revisor som även brukar närvara och komma med rekommenda-

tioner vid våra inventeringar.  

”Ibland händer det dock att det blir fel någonstans; den mänskliga faktorn finns alltid där, 

både vid inventeringen och vid värderingen”  

Det har hänt att vi vid inventeringen glömt att räkna med vissa artiklar eller att vi räknat fel 

någonstans eller att det visat sig att en vara varit lite för högt värderad, men det har aldrig or-

sakat några större problem. Normalt sett är stölder inte något som i hög grad påverkar vår 

lagerredovisning. Det som stjäls är ofta mindre artiklar till lite mindre värden och detta upp-

täcks förhoppningsvis under våra inventeringar. Eriksson berättade dock om en situation för 

några år sedan då EM Severins blev bestulna på sängkläder till ett värde någonstans runt 

20’000 – 30’000kr och sådant påverkar ju naturligtvis lagersaldot. 

Eriksson avslutande intervjun med att poängtera att deras arbetsmetod med att inventera och 

värdera varulagret fungerar väldigt bra och borde ge en rättvisande bild av företagets varula-

ger. 

  



47 

 

4.3 Intervju med Clas Ohlson 

Clas Ohlson, Kalmar den 27 april klockan 11.00-11.20 

Intervjun gjordes på plats i Clas Ohlsons butik i Kalmar. 

Vår andra företagsintervju gjorde vi med Andreas Helgesson som började arbeta på Clas Ohl-

son 2005 och som sedan 1 år tillbaka är butikschef i Kalmar. Inför intervjun berättade Helges-

son att Clas Ohlson är ett kedjeföretag, och att företaget följer de regelverk och redovisnings-

principer som finns är något som centrala huvudkontoret arbetar med. Vi valde därför att 

komplettera intervjun genom att mejla Kjell Esters som är regionchef på Clas Ohlson och 

ställa de frågor som Helgesson inte kunde svara på. 

Regelverk och redovisningsprinciper  

Helgesson började intervjun med att berätta att han driver Clas Ohlsons butik i Kalmar som 

om det vore sin egen butik trots att de är en del av ett stort kedjeföretag. Förutom att vara bu-

tikschef är han även personalansvarig och har hand om det mesta i den dagliga skötseln. Avtal 

och lite tyngre grejer sköter de däremot från huvudkontoret i Insjön. Helgesson berättade att 

Clas Ohlsons varulager består av väldigt många olika varor och alla de varor som finns i vår 

katalog ska även finns på plats i vår butik.  

Esters skrev i sitt mejl att Clas Ohlson i sin koncernredovisning tillämpar ÅRL, RFR 1.2 och 

de standarder från IFRS som EU antagit. Moderbolagets årsredovisning är upprättad enligt 

svenska årsredovisningslagen och RFR 2.2.  

Inventering och värderingsmetod 

Helgesson berättade att alla produkter inventeras minst en gång per år och att detta sker ge-

nom rullande inventering från 1 januari till 30 april. Detta gör man framförallt för att veta 

vilka varor som finns på lager och att företaget har ett korrekt lagersaldo. Alla uppgifter från 

inventeringen förs sedan in i vårt datorsystem. Vi i Kalmar är noggranna med att följa de rikt-

linjer som vi får in från huvudkontoret i Insjön.  

”Ska vi sammanfatta vårt arbete här i Kalmar handlar mycket av vårt jobb att justera lager-

saldot och ta reda på vilka varor som finns och inte finns inne” 

När det gäller värderingen berättade Helgesson att det är arbetsuppgifter som sköts ifrån In-

sjön. Genom vår mejlkontakt med Esters skrev han att Clas Ohlsons varulager värderas till det 

lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. För att beräkna an-

Figur 8. Clas Ohlson 
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skaffningsvärdet för likartade använder vi oss av FIFU-principen. Enligt Esters tillämpar Clas 

Ohlson de regelverk som finns och varulagret borde enligt denna metod ge en bra verklig-

hetsbild.  

”Det svåra med att tillämpa regelverket är hur vi ska värdera alla de varor som befinner sig 

på transport på väg till vårt lager och våra butiker”  

En annan svårighet ligger i att bedöma inkuransen och Clas Ohlson använder sig inte av alter-

nativ regeln utan använder istället ett procenttal vilket sker efter företagets bedömningar i de 

fall då vi misstänker att det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. Enligt Esters är 

det där som den största risken för fel finns och något som de ständigt jobbar med att bli bättre 

på.    

Intern kontroll 

Som nämndes tidigare arbetar Clas Ohlson med rullande inventeringar. Detta gör dem som 

regel minst två gånger i veckan mellan 07.00-10.00 d.v.s. innan butiken har öppnat. Helges-

son tycker att de interna rutinerna fungerar väldigt bra, men han poängterade att det händer att 

det ibland blir fel.  

”Framförallt spelar den mänskliga faktorn in: ibland blir det fel vid inventeringen då någon 

kanske räknat fel eller slagit in fel antal i datorn” 

Clas Ohlson använder sig av ett bra datasystem som både registrerar varan när den kommer in 

och avregistrerar när någon köper den. Även där spelar den mänskliga faktorn in och det kan 

lätt bli fel under något moment. Helgesson berättade att han tycker att de flesta fel ändå upp-

täcks under deras inventeringar och att de då får chansen att korrigera dessa fel. 

Att använda sig av rullande inventering tycker Helgesson fungerar väldigt bra. För några år 

sedan när de istället tillämpade bokslutsinventering uppstod det ett år en väldigt hög differens 

i vårt lagersaldo. Det visade sig att vi hade räknat fel på ett antal ställen, t.ex. hade vi bara 

räknat den första varan och utgått från att varorna bakom var likadana. Hade någon kund då 

lagt tillbaka en vara på fel plats blev följden att vi räknade med fel sorts varor. Förutom detta 

har det genom åren fungerat väldigt bra. 

Något som Helgesson tror och hoppas på är att Clas Ohlson inom en snar framtid kommer att 

börja använda sig av handdatorer där de helt enkelt scannar de varor som personalen invente-

rar och som sedan registreras automatiskt i deras lagersystem. Detta skulle göra att personalen 



49 

 

skulle spara mycket tid och arbete samtidigt som risken för fel skulle bli mindre. Helgesson 

avslutade intervju med att berätta lite om de stölder som sker i butiken. Allt som ofta upptäck-

er vi att varor fattas och det händer att vi ibland hittar tomma kartonger. Även om det i dags-

läget inte är ett jättestort problem är det något vi ständigt arbetar med att förhindra. 
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4.4 Intervju med Bauhaus 

Bauhaus, Kalmar den 27 april 2011 klockan 13.00-13.20 

Intervjun gjordes på plats i Bauhaus varuhus i Kalmar. 

Vår tredje intervju med ett handelsföretag gjordes med Peter Sjöström som arbetar som varu-

mottagningschef på Bauhaus i Kalmar. Sjöström arbetar mycket med att upptäcka och ta hand 

om differenser i lagersaldot, men arbetar även med fakturor och frågor kring dem och funge-

rar som en länk mellan leverantörer och huvudkontoret. Sammanlagt är det fem personer som 

tillsammans med Sjöström arbetar på varumottagningen.  

Regelverk och redovisningsprinciper 

Lagret på Bauhaus består av väldigt många artiklar, både stora och små. Sortimentet består 

bland annat av verktyg, maskiner, VVS, färg, byggmaterial, trädgård för att nämna några. 

Vilket reglerverk som Bauhaus tillämpar i sin redovisning hade inte Sjöström full koll på då 

det inte ingår i hans huvudsakliga arbetsuppgift.  

Istället berättade Sjöström att de på Bauhaus arbetar med index där index 100 tillhör det nor-

mala. Dessa indexserier varierar sedan beroende på vilka varor det handlar om och det gäller 

att försöka hitta en balans mellan dem. Vissa varor är mer säsongsbetonade än andra, t.ex. har 

trädgårdsavdelningen lite högre index vid den här årstiden jämfört med t.ex. järnhandeln. Att 

Bauhaus har valt att jobba med index har med lagervärdet att göra. Sjöström berättade att de 

strävar efter att försöka ligga helst lite under 100 och att lagret på det sättet hellre är värderat 

lite i underkant än att det är för högt värderat.  

Inventering och värderingsmetod 

På Bauhaus i Kalmar har vi varje år någon gång runt hösten en dag då vi stänger hela varuhu-

set för att inventera våra varor.  

”Detta är en väldigt omfattande process och hela personalen hjälper då till att räkna ihop de 

varor som finns i varuhuset”  

Dessutom brukar vi ta hjälp av idrottsklubbar och pensionärer som ställer upp och som under-

lättar inventeringen. Totalt brukar vi vara runt 150 personer som genomför detta. Förutom den 

årliga inventeringen genomför Bauhaus olika punktinventeringar som vi fullföljer varje dag 

och vid de tillfällen då det är lite mindre att göra. Dessa inventeringar sker väldigt grundligt 

Figur 9. Bauhaus 



51 

 

och i samband med dessa upptäcker vi också sådant som blivit fel, både genom misstag och 

genom slarv. 

”Alla varor värderas sedan till anskaffningsvärdet och eftersom de flesta av våra inköp sker 

från huvudlagret gör att vi inte räknar med fraktkostnader och annat till anskaffningsvärdet” 

Vid våra dagliga inventeringar upptäcker vi ibland trasiga varor som vi då slänger och vars 

värde vi skriver ned helt och avregistrerar från lagret. En del varor är väldigt säsongsbetonade 

och de varor som vi märker är svårsålda skriver vi ner värdet på och oftast handlar det om 

rejäla nedskrivningar runt 10 – 70 procent av anskaffningsvärdet. Hur stor nedskrivningen i 

slutändan blir baseras på våra bedömningar.   

Intern kontroll 

Sjöström fortsatte intervjun med att berätta lite om hur Bauhaus i Kalmar arbetar internt med 

lagret. Sjöström berättade då att han tycker att Bauhaus har väldigt bra rutiner. Framför allt 

beror det på att vi är väldigt många som jobbar med det här och vi försöker alltid att vara väl-

digt noggranna i vårt arbete.  

”Ibland genomför vi kontrollinventeringar då vi kontrollerar att inventeringen har gått rätt 

till” 

Detta ger oss en bra möjlighet att upptäcka sådant som kan ha blivit fel vid den första inven-

teringen. Oftast brukar det ta några år innan ett företag lär sig vilka rutiner som fungerar och 

inte fungerar, men trots att Bauhaus är ett relativt nytt varuhus i Kalmar tycker Sjöström att de 

interna rutinerna fungerar väldigt bra.  

”Allt är väldigt bra planerat, vi har t.ex. ett väldigt bra datorsystem som hjälper oss att hålla 

koll på vårt lagersaldo”  

Vid våra dagliga inventeringar använder vi oss av handscanners som gör det både enklare och 

säkrare att inventera. Alla varor som anländer till varuhuset ska registreras och just nu är vi 

inne i en period då vi tar emot mycket varor, så det gäller att vara noggrann och se till att allt 

blir registrerat. När det kommer till stölder anser Sjöström inte att det är ett stort problem även 

om det kan påverka lagersaldot. Vi har varit ganska förskonade från detta även om vi ibland 

upptäcker tomma kartonger där det fattas varor. Detta är också något som vi förhoppningsvis 

upptäcker när vi inventerar och som vi då kan rätta till. Vi har även en väktare som arbetar 

och som ska avskräcka folk från att stjäla från varuhuset.  



52 

 

Om vi ska sammanfatta våra interna rutiner lägger vi mycket tid på inventeringar och att de 

blir rätt utförda. Detta är så klart en stor procedur som kräver mycket jobb, speciellt då allt 

verkligen ska räknas. Sjöström betonade att deras arbetssätt borde göra att risken för att det i 

slutändan ska bli fel, både vad det gäller värderingen och inventeringen, är väldigt liten även 

om vi aldrig kan utesluta det helt. Vid vår senaste inventering hade vi ett lagersaldo som 

stämde väldigt bra överens med vårt verkliga lager och vi har även blivit rankade som ett av 

de bättre företagen i Sverige när det gäller just det här området.
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4.5 Intervju med IKEA 

IKEA, Kalmar den 29 april 2011 klockan 11.00-11.25 

Intervjun gjordes på plats i IKEAs varuhus i Kalmar. 

Den fjärde intervjun gjordes med Andreas Boklund som inledde sin karriär på IKEA i Hel-

singborg 1994. Sedan fyra år tillbaka arbetar Boklund som logistikchef/funktionschef på 

IKEA i Kalmar.  

Regelverk och redovisningsprinciper. 

I inledningen av intervjun då vi frågade vilket regelverk och vilka redovisningsprinciper som 

IKEA använder sig av berättade Boklund att IKEA i Kalmar inte arbetar med dessa typer av 

arbetsuppgifter. IKEA som är så pass stort företag har istället en ekonomiavdelning vid hu-

vudkontoret som sköter alla typer av redovisningsfrågor för de IKEA varuhus som finns i 

Sverige.  

”Vårt jobb här i Kalmar är istället att hålla kolla på det händelser och transaktioner som 

sker här” 

Inventering och värderingsmetod 

Boklund berättade att IKEA inventerar fem dagar i veckan, d.v.s. varje vardag och vi använ-

der oss av rullande inventering. Alla varor som har ett artikelnummer ska inventeras minst en 

gång per år. På IKEA använder vi oss av ett brutet räkenskapsår som börjar den 1 september 

och slutar den 31 augusti varje år. Det betyder att när vi börjar närma oss den 31 augusti ska 

vi ha en bra överblick av vilka varor som finns på plats i varuhuset. Att vi har valt att inte 

genomföra en årlig bokslutsinventering har att göra med att kostnaden av en förlorad dagsför-

säljning skulle bli alldeles för stor.  

På IKEA arbetar vi med olika kriterier som ska vara uppfyllda för att vår lagerbok ska visa 

rätt lagersaldo. Ibland händer det att vårt datorsystem visar upp en felsignal som då betyder att 

vi måste utföra en inventering. Det kan t.ex. vara att datorn visar upp ett större saldo vilket 

betyder att systemet säger att vi har mer varor än vad som verkligen finns i varuhuset. Det kan 

också uppstå ett minussaldo vilket betyder att systemet inte har registrerat alla de varor som 

finns inne. Datorsystemet brukar dock vara väldigt bra på att upptäcka sådana fel relativt 

snabbt och vid inventeringarna använder vi oss handscanners som är till stor hjälp. När vi 

sedan vet vilka varor som finns och inte finns fastställer vi lagervärdet, vilket görs genom att 

Figur 10. IKEA 

http://www.ikea.com/se/sv/
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utgå från försäljningspriset multiplicerat med kvantiteten, detta är dock något som det centrala 

huvudkontoret sedan sköter.   

”Vi på IKEA jobbar aldrig med att göra uppskattningar. Detta tillsammans med att vår la-

gerkvantitet är så pass god borde göra att vårt lagervärde överensstämmer bra med verklig-

heten” 

Vi på IKEA har något vi kallar för betongvaror, vilket är varor som visar sig vara lite mer 

svårsålda. Annars har vi alltid filosofin här på IKEA att allt borde kunna säljas, om inte är det 

vi som har misslyckats i vårt arbete. Vi använder oss av något vi kallar för pris 1 vilket är vårt 

ordinarieförsäljningspris och det pris som vi värderar våra varor till. Skulle det vara någon 

varugrupp som visar sig vara svårsåld använder vi en prisavvikelse som vi sedan tar upp som 

en kostnad för IKEA, vilket är något vi ständigt jobbar med och som vi följer upp varje vecka.  

Intern kontroll 

Vi på IKEA strävar hela tiden efter att utveckla oss och förbättringar är något vi alltid ska 

sträva efter enligt vår grundare Ingvar Kamprad. Det kan exempelvis handla om att bli snab-

bare på att inventera, kunna inventera mer varor eller bli duktig på att skriva av rätt artiklar. 

”Att vi överhuvudtaget måste genomföra så många inventeringar är ett tecken på misslyckan-

de.” 

Om alla varor som kom in registrerades rätt utan några misstag, liksom allt som såldes skulle 

vi inte behöva göra några inventeringar. Tyvärr är verkligheten som den är och med så många 

olika varor som IKEA har är det oundvikligt att det ibland blir fel. Vårt jobb är då att snabbt 

upptäcka och åtgärda dessa fel och till vår hjälp mottar vi även mycket instruktioner centralt 

från IKEA angående vilka rutiner som ska följas.  

”IKEA satsar också mycket på att utbilda sin personal och se till att de alltid är uppdaterade 

på vad som gäller” 

En annan faktor som gör att vårt lagersaldo riskerar att bli fel är alla stölder som sker från 

IKEA. Boklund berättade att IKEA är väldigt drabbade även om han inte kunde ge någon 

exakt siffra på vad som försvinner på grund av stöld. IKEA använder sig av självscanning för 

att betala sina varor och det händer ofta att folk både medvetet och omedvetet inte slår in alla 

varor när de ska betala. Dessutom händer det att folk stjäl en artikel och betalar för en likadan 

för att sedan komma tillbaka och lösa in den stulna artikeln mot ett tillgodokvitto. Ett annat 

exempel är de neonlampor som vi sålde för några år för 600 kr/st vilka var väldigt stöldbegär-
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liga. Detta fick vi lösa genom att flytta lamporna från lampavdelningen till varuutlämningen. 

Idag kostar dessa neonlampor 149 kr vilket har gjort att stölderna på dessa varor har sjunkit 

vilket visar att de människor som vill oss illa ofta är ute efter att stjäla varor till högre värden. 

Det fel i lagersaldot som stölderna bidrar till leder förhoppningsvis till en inventeringssignal 

som gör att vi upptäcker och kan rätta till dessa fel.  

Boklund avslutade intervjun med att berätta att deras sätt att arbeta egentligen inte borde in-

nehålla några risker för fel. Vi utgår hela tiden från vår lagerlista vilken i slutändan ska vara 

tom, vilket betyder att alla varor inventerats minst en gång. Vi på IKEA vet dessutom att vi är 

ett av de bästa företagen i Sverige när det gäller att jobba med det här. 
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5. Analys 

I detta kapitel kommer vi väva samman vår teoretiska referensram med vår insamlade empiri 

och lyfta fram de aspekter som vi funnit intressanta till våra forskningsfrågor. Vi kommer att 

följa det upplägg som vi utgick ifrån i vår empiri med: regelverk och redovisningsprinciper, 

inventering och värderingsmetod samt intern kontroll. Detta för att upptäcka likheter och 

skillnader som i slutet ska leda fram till vår slutsats. Vi har också tagit med en figur inför 

varje avsnitt där vi sammanfattat de svar vi fick från handelsföretagen. 

 

5.1 Regelverk och redovisningsprinciper 

 

Gröjer (2002) skriver att på den mest konkreta nivån har den externa redovisningen till upp-

gift att tillgodose företagets intressenter med ekonomisk information. Då de flesta intressenter 

har olika informationsbehov måste redovisningen utformas så att detta uppfylls på bästa sätt. 

Enligt Smith (2006) ska redovisningen i första hand vara relevant så att intressenter kan an-

vända informationen för att fatta olika beslut.  

Det andra kriteriet som redovisningen ska uppfylla är kravet på tillförlitlighet så att företaget 

avbildar rätt aspekter av företaget och på ett sätt som inte är allt för osäkert. Det tredje kriteri-

et Smith nämner och som redovisningen ska uppfylla är jämförbarhet vilket innebär att lika 

händelser och tillstånd skall redovisas på samma sätt. Johansson på Deloitte berättade under 

vår intervju att varulagervärdering är ett intressant och viktigt område inom redovisning.  

”För handelsföretag utgör varulagret tillsammans med en eventuell fastighet den största och 

viktigaste posten i balansräkningen”. 

Figur 11. Frågor som används i analysen angående regelverk och redovisningsprinciper 
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Efter vår förstudie med revisor Johansson fick vi verkligen belägg för hur viktigt det är att 

varulagret i ett handelsföretag verkligen ger en sann bild av företagets tillgångar. Ett litet fel 

kan få stora konsekvenser vilket kan leda till att företagets redovisning varken blir relevant 

eller tillförlitlig. Samtliga företag som vi har intervjuat bedriver verksamhet som kräver stora 

varulager och enligt Eriksson på EM Severins i Kalmar binder varulagret även mycket kapi-

tal. Det är förmodligen också en av anledningen till att revisorerna lägger stor vikt vid just 

varulagret när de reviderar handelsföretag.  

Enligt Johansson är det tredje kriteriet angående jämförbarhet även viktigt att beakta, framför-

allt när det handlar om varulagret, då ändringar i redovisningen kan skapa resultatskillnader 

mellan åren och ge en missvisande bild. Enligt Johanssons erfarenhet är de flesta företagen 

bra på detta och tillämpar ofta samma redovisningsnormer och principer mellan åren. Det 

sista kravet eller restriktion gäller nytta och kostnad som innebär att det förväntade värdet av 

de fattade besluten ska vara större än kostanden för att producera och använda informationen.  

I Sverige återfinns idag de grundläggande bestämmelserna i BFL och ÅRL som kompletteras 

med begreppet god redovisningssed. Dessutom ska de största börsnoterade bolagen i sin kon-

cernredovisning följa standarderna från IAS/IFRS. Beroende på vilket reglerverk som företa-

get tillämpar kan redovisningen av varulagret också komma att utformas på lite olika sätt. Av 

de personer som vi intervjuat var det bara Eriksson på EM Severins som med säkerhet kunde 

säga vilket regelverk som företaget tillämpade i sin redovisning. Att de tre övriga intervjuper-

sonerna inte kunde svara på detta tyckte vi var lite märkligt eftersom vi hade intervjuat den 

person som skulle kunna mest om varulagret i respektive handelsföretag.  

Vi tror dock inte att det har med okunskap att göra utan att det enkelt inte ingår i deras arbets-

uppgifter. Eftersom IKEA, Bauhaus och Clas Ohlson alla är tre jättestora företag har de sär-

skilda ekonomiavdelningar som ser till att företagen följer de regelverk och redovisningsprin-

ciper som finns. Som Helgesson på Clas Ohlson beskrev det: 

 ”Clas Ohlson är en den del av ett kedjeföretag och att företaget följer regelverk och redovis-

ningsprinciper är något som centrala huvudkontoret arbetar med”. 

Även Boklund på IKEA instämmer i detta och hänvisade till ekonomiavdelningen på IKEAs 

huvudkontor som han menar sköter alla redovisningsfrågor och liknande för alla IKEAs varu-

hus i Sverige. Detta gav oss i vår analys en första misstanke att mycket av arbetet på plats i 

handelsföretagen handlar om hur företaget jobbar rent praktiskt med varulagret. 
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EM Severins som i och för sig är ett relativt stort handelsföretag i Kalmar är ändå litet i för-

hållande till de övriga tre vilket kan ha varit en anledning till att Eriksson hade och borde ha 

bättre koll på vilket regelverk som företaget följer. Eriksson berättade att EM Severins följer 

ÅRL och BFNs allmänna råd. Genom vår mejlkontakt med Esters fick vi reda på att Clas Ohl-

son tillämpar ÅRL och RFR 2.2 och att Clas Ohlson i sin koncernredovisning tillämpar de 

standarder från IFRS som EU antagit. Eriksson på EM Severins tyckte inte att ÅRL innehöll 

några direkta svårigheter, medan Esters på Clas Ohlson tyckte att det enda som var lite svår-

tolkat var hur företaget skulle värdera varor som befann sig på transport. Då vi i vår under-

sökning inte fick så uttömmande svar angående regelverken som vi hade hoppats på blev det 

också svårt att göra någon vidare analys om eventuella svårigheter med att tillämpa regelver-

ken.  

Då både BFL och ÅRL är så kallade ramlagar vilka kompletteras genom god redovisningssed 

är det viktigt att företag beaktar de redovisningsprinciper som finns. Enligt Smith (2006) är 

det vid tillgångsvärdering fyra redovisningsprinciper som är av särskild betydelse: Fortlev-

nadsprincipen, realisationsprincipen, matchningsprincipen och försiktighetsprincipen. Under 

våra intervjuer med handelsföretagen frågade vi vilken redovisningsprincip som de ansåg ha 

störst betydelse vid värderingen av varulagret. Vi märkte tidigt att begreppet redovisnings-

princip inte var något välbekant begrepp för våra intervjupersoner. Även här var det bara 

Eriksson på EM Severins som kunde svara även om han inte kunde påstå att han tyckte att 

någon redovisningsprincip var av mer betydelse än någon annan. Han menade istället att om 

företaget följer de regelverk som finns beaktar företaget de flesta redovisningsprinciper. Ett 

exempel som Eriksson gav oss var att EM Severins är noga med att följa lägsta värdets prin-

cip och att de på så sätt följer redovisningsprinciperna. 

Sjöström på Bauhaus berättade att regelverk och redovisningsprinciper inte ingår i hans ordi-

narie arbetsuppgifter och att han därför inte kunde svara på vilken redovisningsprincip som 

var av störst betydelse. Under vår intervju med Bauhaus berättade Sjöström att de arbetar med 

Index och att index 100 tillhör det normala. För att riskera att varulagret inte värderas för högt 

brukar de sträva efter att ligga lite under 100 vilket gör att varulagret snarare är för lågt än för 

högt värderat, vilket enligt oss är ett direkt utfall av försiktighetsprincipen. Även om vår in-

tervjuperson inte var van vid ordets bemärkelse kunde vi ändå utläsa att deras sätt att arbeta 

ändå beaktade vissa redovisningsprinciper.  
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Utifrån vad vi har förstått sätts företagens regler och riktlinjer av huvudkontoren i de intervju-

ade företagen som är del av en större kedja. Regler och principer följs därför av företagen 

även om personalen på plats ute i varuhusen inte är vana att använda redovisningsbegrepp i 

sitt arbete. För att redovisningen ska uppfylla sitt syfte och tillfredsställa sina intressenter an-

ser vi att det måste finnas bra rutiner och riktlinjer som ser till att företagen i sitt dagliga arbe-

te följer regelverk och redovisningsprinciper för att i sin redovisning kunna presentera ett kor-

rekt värde på varulagret. 

5.2 Inventering och värderingsmetod 

 

I vår problemdiskussion nämnde vi att det enligt Marton et al,. (2010) finns tre svårigheter 

som ska hanteras vid värderingen av varulagret. Först ska ett anskaffningsvärde bestämmas. 

För det andra ska varulagret skrivas ner om värdet på de varor som finns skulle sjunka. För 

det tredje måste företaget hålla koll på vilka varor som kommit in och vilka varor som lämnat 

företaget. I det fortsatta resonemanget kommer vi analysera varje problem för sig. 

 

Figur 12. Frågor som används i analysen angående inventering och värderingsmetod 



60 

 

Värderingen 

I vår förstudie med revisor Johansson berättade han att det ofta är prissättningen och värde-

ringen som är de mest påtagliga problemen vid redovisningen av ett varulager. För att över 

huvudtaget kunna värdera en icke-monetär tillgång som ett varulager, är det enligt Smith 

(2006) en förutsättning att företaget kan utgå från det faktiska eller hypotetiska utbyte som 

skedde när varan anskaffades eller som ska ske den dagen då varan säljs. Värderingen av en 

icke-monetär tillgång kan då komma att ske till antingen anskaffningsvärde, återanskaffnings-

värde, framtida försäljningsvärde eller nutida försäljningsvärde. Enligt Smith ger samtliga 

metoder en rättvisande bild även om det kan ge ett och samma varulager helt olika värden.  

Varulager räknas enligt ÅRL som en omsättningstillgång och ska därför värderas enligt lägsta 

värdets princip vilket är ett direkt uttryck för försiktighetsprincipen. Detta innebär att företa-

get i sin redovisning ska värdera lagret till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsälj-

ningsvärdet på balansdagen. 

I vår undersökning har vi intervjuat stora och väletablerade handelsföretag. Bauhaus, EM Se-

verins och Clas Ohlson värderade alla sitt lager till anskaffningsvärdet. Vad som däremot 

skiljde sig mellan företagen var vilka kostnader som räknades in i anskaffningsvärdet. EM 

Severins berättade att de var noga att räkna med både kostnader och rabatter i anskaffnings-

värdet, medan Sjöström på Bauhaus menade att deras inköp, vilket också är vanligt för företag 

som tillhör kedjor, ofta sker från deras huvudlager vilket gör att de inte behöver beakta övriga 

kostnader för att få varan på plats i Kalmar. 

För att beräkna anskaffningsvärdet vid liknande varor som var inköpta vid olika tillfällen till-

lämpade EM Severins FIFU-principen. Helgesson på Clas Ohlson berättade att värderingen av 

varorna inte var något de gjorde här i Kalmar utan något som sköttes centralt från Insjön. Ge-

nom vår mejlkontakt med Esters berättade han att Clas Ohlson noggrant tillämpar lägsta vär-

dets princip och att dem liksom EM Severins tillämpar FIFU-principen. IKEA däremot värde-

rar alla sina varor till försäljningspris, eller pris 1 som Boklund kallade det, vilket vi tyckte 

var lite märkligt eftersom realisationsprincipen föreskriver att en potentiell vinst inte får tas 

upp förrän den blivit realiserad. Dock är det enligt BFN tillåtet i handelsföretag att av praktis-

ka skäl bestämma anskaffningsvärdet som försäljningspriset. Från försäljningspriset ska före-

taget sedan räkna bort momsen och göra avdrag för de pålägg som används i priskalkylen för 

det aktuella varan. Hur detta exakt gick till på IKEA kunde inte Boklund svara på eftersom 

detta skedde från deras huvudkontor. 
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Efter att ha genomfört våra intervjuer fick vi intrycket att intervjupersonerna inte tyckte själva 

värderingen i sig var det största problemet när de arbetade med varulagret. En anledning till 

det tror vi är att värderingen mestadels sker från kedjornas huvudkontor och det arbete som 

sker ute i varuhusen mer handlar om att praktiskt fastställa vilka varor som finns och inte 

finns inne samt justera lagersaldot. Detta går helt i linje med vad Helgesson på Clas Ohlson 

berättade under vår intervju. Lagen är enligt oss väldigt tydlig när det handlar om att värdera 

en omsättningstillgång. Vad som däremot skiljde sig mellan handelsföretagen var på vilket 

sätt anskaffningsvärdet skulle beräknas. Revisor Johansson menade att det är viktigt att före-

taget tar hänsyn till alla kostnader och rabatter som företaget haft för att få varan på plats i 

lagret. Det vi kan konstatera i vår analys är att inget av handelsföretagen i vår undersökning är 

det andra likt. Alla verkar ha egna rutiner angående hur anskaffningsvärdet ska bestämmas 

vilket vi antar är rätt så länge som lägsta värdets princip beaktas och att företaget är konse-

kvent. Samtliga handelsföretag i vår undersökning anser själva att deras metod och sätt att 

arbeta ger en bra verklighets bild av deras varulager. Bauhaus och IKEA är dessutom, enligt 

dem själva, ett av de bästa företagen i Sverige på det här området.  

Att skriva ner värdet 

Den andra svårigheten vid värderingen av varulagret enligt Marton et al (2010) är att företa-

gen ska skriva ner varulagret ifall värdet på varorna skulle sjunka. Grundtanken med att an-

vända nettoförsäljningsvärdet är att ett lager inte ska få värderas till ett högre belopp än vad 

företaget skulle få in vid en försäljning av varorna i lagret. När företaget ska ta hänsyn till 

eventuell inkurans kan det enligt skattelagstiftningen beaktas på två olika sätt: antingen enligt 

huvudregeln eller enligt alternativregeln. Enligt Johansson handlar mycket av revisorns arbete 

om att göra rimlighets bedömningar av varulagret och där bedömningar av inkuransen ofta är 

av stor betydelse. Inkurans kan uppstå av många anledningar, men kortfattat betyder det att 

värdet på en vara minskar av någon anledning, t.ex. om varan blir omodern, skadas eller blir 

övertalig i varulagret.  

Även handelsföretagen i vår undersökning var mycket medvetna om detta och beskrev det 

som ett viktigt moment för att få ett rätt värderat lager. Eriksson berättade att möbelbranschen 

är en väldigt säsongsbetonad bransch som påverkas mycket av trender. Vissa varor kan snabbt 

bli omoderna och när de märker att varan blir svårsåld skriver de i undantagsfall ner värdet på 

den. Eriksson berättade att detta sker mycket efter bedömningar som varierar från fall till fall. 

För att beakta inkurans tillämpar EM Severins i normalfall alternativregeln vilket enligt Eriks-
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son har med förenklingsskäl att göra. Eftersom EM Severins har väldigt många och väldigt 

olika artiklar är det svårt och skulle kräva mycket tid att göra inkuransbedömningar av varje 

enskild artikel. 

Esters på Clas Ohlson skrev i sitt mejl att en av svårigheterna med att värdera lagret ligger just 

i att bedöma inkuransen. Clas Ohlson använder sig inte av alternativregeln utan använder 

istället ett eget procenttal vilket sker efter deras bedömningar. Enligt Esters är det där som den 

största risken för fel föreligger och något som de ständigt arbetar med att förbättra. 

På Bauhaus upptäcker de ofta varor som av någon anledning gått sönder och dessa varor 

skrivs ner till noll för att sedan slängas och avregistreras från varulagret. Även på Bauhaus är 

många varor säsongsbetonade och de varor som är svårsålda skriver de ner värdet på vilket 

baseras på deras bedömningar. Sjöström poängterade dock att det i så fall handlar om rejäla 

nedskrivningar runt 10-70 procent av anskaffningsvärdet.   

Svårsålda varor på IKEA kallar de enligt Boklund för betongvaror, men vid värderingen utgår 

de alltid från försäljningspriset. Boklund menade att IKEA borde kunna sälja allt, men ibland 

tvingas även dem att sälja en vara till ett lägre pris vilket i så fall tas upp som en prisavvikelse 

vilket i slutändan blir en kostnad för IKEA. Enligt Boklund behöver IKEA därför aldrig göra 

några bedömningar av lagervärdet. Precis som revisorn sa handlar nedskrivningar mycket om 

att göra rimlighetsbedömningar, vilket även ändå stämmer bra in på hur våra intervjuade före-

tag arbetar. Inget av dessa företag har något speciellt system för hur de behandlar nedskriv-

ningar, både vad gäller vilka varor som ska skrivas ner och med hur mycket dessa ska skrivas 

ner. Alla intervjuade utom Boklund på IKEA använde begreppet bedömning när de beskrev 

hur processen vid en nedskrivning gick till. Esters på Clas Ohlson beskrev detta som ett svårt 

moment där risken att göra felbedömningar är stor. 

Även vi tror att det är svårt att göra bedömningar som helt stämmer överens med verkligheten 

och precis som Esters påpekade tror vi att det är där den största risken för fel föreligger. Det-

samma gäller även vid generella inkuransbedömningar och vi anser att alternativregeln är en 

bra och enkel metod att använda. I vår undersökning var det bara EM Severins som använder 

sig av alternativregeln vilket enligt vår mening kan ha att göra med att EM Severins var det 

minsta företaget, i de andra företagen beräknades inkuransen mer efter bedömningar. Vi tror 

att alternativregeln i första hand används inom mindre företag, med vissa undantag, då den är 

enklare att arbeta med och företagen slipper att göra egna bedömningar. Något som vi tyckte 
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var överraskande var att inget av företaget tillämpade en så kallad inkuranstrappa som enligt 

vår mening borde ge en bättre och mer verklighetstrogen bild av ett varulagers inkurans.  

Att veta vilka varor som finns i varulagret  

Det tredje problemet enligt Marton et al (2010) är att företaget ska hålla koll på vilka varor 

som kommit in och vilka varor som lämnat företaget. Enligt Lag (1955:257) om inventering 

av varulager för inkomsttaxeringen ska företag som är bokföringsskyldiga genomföra minst 

en inventering per år för att kontrollera att lagret verkligen existerar. Samtliga företag som vi 

intervjuat uppfyller också detta krav, även om metoderna skiljer sig åt mellan företagen. En-

ligt Johansson utgör själva inventeringen oftast inga problem något som handelsföretagen 

även instämde i. Samtliga av våra fyra intervjuer kom ändå att kretsa mycket kring hur företa-

get arbetar med att ha ett korrekt lagersaldo. Handelsföretagen beskrev inventeringen som en 

väldigt viktig, men tidskrävande process.  

EM Severins var det enda företaget som genomförde en så kallad bokslutsinventering vilket 

innebär att inventeringen sker en gång per år. Eriksson berättade att de dock inte stänger va-

ruhuset som många andra företag gör när de inventerar utan att det sker under en vanlig ar-

betsdag. Eriksson berättade att han är medveten om att det finns en del risker med detta då 

varor kan säljas under tiden mellan inventeringen och registreringen vilket i värsta fall kan 

leda till ett felsaldo.  

Helgesson berättade att alla varor på Clas Ohlson inventeras minst 1 gång per år och att detta 

sker genom rullande inventering från 1 januari till 30 april. Detta gör dem som regel minst två 

gånger i veckan mellan 07.00-10.00.  

Bauhaus var det företag i vår underökning som tillämpade både bokslutsinventering och rul-

lande inventering, eller som Sjöström kallade det, punktinventering. Sjöström berättade att 

Bauhaus någon gång på hösten stänger hela varuhuset för att inventera samtliga varor. Sjö-

ström beskrev det som en väldigt omfattande process där de förutom sin egen personal även 

tog hjälp av både frivilliga pensionärer och idrottsklubbar. Förutom den årliga inventeringen 

genomför de varje dag olika punktinventeringar. Dessa inventeringar sker alltid väldigt nog-

grant för att försäkra sig att inträffade fel verkligen upptäcks. 

På IKEA tillämpar de enligt Boklund rullande bokslutsinventering som innebär att de invente-

rar delar av lagret varje vardag, d.v.s. fem dagar i veckan. IKEA använder sig av olika kriteri-

er som ska vara uppfyllda för att deras lagerbok ska visa ett korrekt saldo. Om deras datorsy-
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stem visar en felsignal är det ett tecken på att en inventering måste genomföras. Alla varor 

med ett artikelnummer ska dock inventeras minst en gång per år och vid deras bokslut den 31 

augusti varje år ska de ha en bra överblick av vilka varor som finns på plats i varuhuset. Att 

IKEA valt att inte göra som Bauhaus och komplettera med en stängd heldagsinventering be-

rodde på att kostnaden av en förlorad dagsförsäljning skulle bli alltför stor. 

I vår undersökning beskrev samtliga intervjupersoner inventeringen som en väldigt viktig del 

för att säkerställa vilka varor som finns på plats i varuhuset. Johansson berättade också att 

revisorn alltid försöker närvara minst en gång per år vid en fysisk inventering där de också 

gör stickprov av lagret för att kontrollera att varorna verkligen existerar. Handelsföretagen 

menade att fel ständigt uppstår, framförallt de som beror på den mänskliga faktorn, både ge-

nom misstag och genom slarv, och inventeringen ger en bra chans att upptäcka och rätta till 

dessa fel. Som Boklund på IKEA beskrev det:  

”Att vi överhuvudtaget måste genomföra så många inventeringar är ett tecken på misslyckan-

de”.  

Med detta menar Boklund att om allt går som planerat, det vill säga att allt både registreras 

och avregistreras rätt samt att inga misstag sker, så skulle inventeringar inte ens behövas. Ty-

värr ser verkligheten inte ut så och i stora handelsföretag är inventeringen en vital och omfat-

tande del. Ett annat problem som gör att lagersaldot riskerar att bli fel är alla stölder som sker 

från handelföretagen. Boklund berättade att IKEA är ett företag som är väldigt drabbade av 

just stölder. IKEA använder sig av självscanning där kunden själv scannar och betalar det dem 

handlar. Tyvärr, medvetet eller omedvetet, scannas inte alla varor vilket gör att lagersaldot 

blir fel. Enligt Boklunds erfarenhet är det ofta mindre varor till lite högre värde som är mest 

utsatta för stöld. De andra företagen i vår undersökning var också medvetna om att stölder 

sker och att det kan påverka lagersaldot även om de inte upplevde det som ett jättestort pro-

blem i dagsläget.  

Lagen om inventering säger att inventering ska ske minst en gång om året. I vår undersökning 

använder sig två av fyra företag av rullande inventering, ett företag av bokslutsinventering 

och ett företag tillämpar båda metoderna. EM Severins är det enda företaget i vår undersök-

ning som tillämpa bokslutsinventering och som nämndes ovan är det också det minsta företa-

get. Vi tror att bokslutsinventering är ett bra alternativ för lite mindre företag som säljer mind-

re stöldbegärliga varor, däremot är rullande inventering ett bättre alternativ för större handels-

företag. Detta bekräftades av Helgesson på Clas Ohlson som för några år sedan bytte från 
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bokslutsinventering till rullande inventering just för att bokslutsinventeringen visade sig vara 

svår att tillämpa med så många olika varor i sortimentet. Inventeringen handlar om att upp-

täcka sådant som blivit fel, men vi anser att det är viktigt att beakta att även inventeringen kan 

bli fel.  

Ett bra alternativ tycker vi är att arbeta som Bauhaus som använder sig både av boksluts- och 

rullande inventering. Att inventera är dock väldigt krävande och tar mycket tid, att dessutom 

stänga varuhuset för att genomföra en bokslutsinventering är en väldigt kostsam process och 

både EM Severins och IKEA har valt att inte genomföra en bokslutsinventering just av den 

anledningen. Enligt Smith (2006) handlar det sista kriteriet för en användbar redovisning, 

eller snarare restriktionen, om att kostnaden för att ta fram informationen inte får vara större 

än nyttan. Vi är dock inte säkra på att inventering i ett stängt varuhus skulle leda till bättre 

information om vilka varor som finns och inte finns och därmed skulle kostnaden för att hålla 

stängt en hel dag överstiga nyttan. 

5.3 Intern kontroll 

 

I vår intervju med Johansson berättade han att större företag ofta har bra och välutvecklade 

lagerhållningssystem vilket gör att de har bra koll på vad som finns och inte finns i lagret och 

dessa företag har ofta större tillgång till mer kunnig och erfaren personal. Större företag har 

även genom åren utvecklat bra interna rutiner och policys när det handlar om bedömningar av 

olika slag. De flesta företag har enligt Johansson en bra uppfattning om vad som kan gå fel, 

men det är viktigt att företaget inte bara arbetar med att undvika de vanligaste felen utan även 

arbetar med att upptäcka okända fel.  

Figur 13. Frågor som används i analysen angående den interna kontrollen 
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En god intern kontroll hjälper enligt FAR (2006) företaget att utnyttja sina resurser väl, skyd-

da sina tillgångar, och ger företaget en tillförlitlig finansiell rapportering och hjälp att följa de 

lagar och regler som finns. Den interna kontrollen skiljer sig ofta åt mellan olika företag och 

mellan olika delar av samma företag. 

För detta ändamål kan COSO-definitionen vara en bra utgångspunkt att sträva efter i arbetet 

med de interna rutinerna. De fem punkter som definitionen tar upp är: Kontrollmiljö, riskbe-

dömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt övervakning och uppfölj-

ning. 

Eriksson på EM Severins anser att deras interna rutiner fungerar väldigt bra. Det som dock 

kan bli bättre är inventeringen som idag genomförs när butiken är öppen. Enligt Eriksson 

skulle risken för eventuella fel minska om EM Severins istället skulle ha stängt under inven-

teringen. 

Helgsson på Clas Ohlson tyckte även han att deras interna rutiner fungerade bra även om det 

finns utrymme för förbättringar. Clas Ohlson använder sig av ett bra datasystem som registre-

rar varan vid inleverans och som avregistrerar varan när den säljs. Eventuella fel däremellan 

upptäcks förhoppningsvis enligt Helgesson under deras inventeringar. Helgesson var även 

noga med att påpeka att det kan bli fel även under inventeringen något som även vi tyckte var 

viktigt att beakta. Helgesson hade som önskemål att Clas Ohlson inom en snar framtid skulle 

börja använda sig av handdatorer för att minska risken för eventuella fel i samband med deras 

inventeringar. 

Som revisor Johansson nämnde tar det normalt några år innan ett företag hittar och lär sig 

vilka rutiner som fungerar och inte fungerar. Trots att Bauhaus i Kalmar är ett relativt nytt 

varuhus fungerar de interna rutinerna enligt Sjöström väldigt bra. Detta menade han berodde 

på att allting i varuhuset är väldigt bra planerat och att den personal som arbetar alltid försö-

ker vara väldigt noggranna. Enligt Sjöström har Bauhaus ett väldigt bra datorsystem som är 

till stor hjälp att hålla kolla på deras lagersaldo. På Bauhaus genomför de också kontrollinven-

teringar där de gör stickprov från den första inventeringen för att upptäcka eventuella fel.  

På IKEA strävar man enligt Boklund alltid efter att utveckla och förbättra rutiner och det är 

något som IKEAs grundare Ingvar Kamprad är väldigt tydlig med. IKEA har även dem ett 

väldigt bra datorsystem och det är datorsystemet som varnar och indikerar när en inventering 
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behöver göras. IKEA satsar också mycket på att utbilda sin personal och se till att det alltid är 

uppdaterade om vad som gäller. 

Vår uppfattning efter att genomfört intervjuerna är att en god intern kontroll i handelsföreta-

gen är en viktig del i arbetet för att säkerställa ett korrekt lagersaldo och i slutändan ett rätt 

värde på varulagret. Vad som kännetecknar en bra intern kontroll skiljer sig enligt FAR 

(2006) mellan olika företag och mellan olika delar av samma företag. Som beskrevs ovan fick 

vi en rad exempel på vad intervjupersonerna tyckte var viktigt i deras interna rutiner, vilket 

visar att innebörden av en god intern kontroll skiljer sig åt mellan handelsföretagen.  

Den första punkten i COSO – definitionen handlar om vad som anger tonen i företaget och 

som påverkar kontrollmedvetenheten, vilket går under benämningen kontrollmiljö. Handels-

företagen i vår undersökning är alla en del av en kedja vilket gör att det finns bra rutiner kring 

ledarskap, ansvarsfördelning och engagemang och så vidare. Som Sjöström beskrev det var en 

av anledningen till att Bauhaus så snabbt hade utvecklat bra interna rutiner att verksamheten 

från början var väldigt bra planerad. Även Boklund menade att de rutiner som de mottar cent-

ralt från IKEA är till stor hjälp i det dagliga arbetet. Helgesson på Clas Ohlson berättade att 

han driver butiken i Kalmar som om det vore hans egna, men när det handlar om lite tyngre 

grejer tar han hjälp av huvudkontoret i Insjön. Vi anser att det är viktigt med en bra kontroll-

miljö för att kunna utveckla bra interna rutiner och vi tror dessutom att det går snabbare och 

enklare att hitta och utveckla dessa om företaget, som i vår undersökning, är en del av en ked-

ja. 

Vår uppfattning och som COSO – definitionen tar upp i andra punkten handlar en god intern 

kontroll om att identifiera riskerna och minimera dessa så gått det går. Samtliga handelsföre-

tag i vår undersökning var medvetna om att stölder sker i deras verksamhet och att det är nå-

got som kan påverka lagerredovisningen. Boklund berättade om de neonlampor som IKEA 

säljer och som var väldigt stöldbegärliga när de kostade runt 600 kr. För att minska problemet 

med stölder blev åtgärden att flytta neonlamporna från lampavdelningen till varuutlämningen 

vilket gjorde att stölderna till slut minskade. Ett annat exempel är Bauhaus som enligt Sjö-

ström var tämligen förskonade från stölder, vilket till stor del kan bero på att företaget har en 

väktare i syfte att avskräcka folk från att stjäla från dem. 

Som vi nämnde ovan menade revisor Johansson att större företag ofta har bra och välutveck-

lade lagerhållningssystem, vilket också tycktes vara fallet i vår undersökning. Samtliga han-

delsföretag utom EM Severins beskrev deras datasystem som en viktig del i det dagliga arbe-
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tet. Framförallt IKEA vars lagerlista helt var datoriserad och som även indikerade när en in-

ventering behövde göras. Inventeringen som ska verka som en upptäckande och korrigerande 

åtgärd kan även den bli fel och både Bauhaus och IKEA använde sig av handscanners för att 

minimera riskerna för fel vid inventeringen. 

Även Helgesson på Clas Ohlson hade önskemål att inom en snar framtid börja arbeta med 

handscanners. Detta tycker vi är ett bevis på att utvecklade datasystem är ett viktigt hjälpme-

del för större handelsföretag för att kunna ha ett korrekt lagersaldo och för att ta ut ett värde 

på varulagret. Ett bra datasystem är enligt också oss en förutsättning med hänsyn till punkt 

fyra i COSO – definitionen som handlar om information och kommunikation. Den informa-

tion som behövs för att säkerställa ett riktigt lagervärde måste identifieras, registreras, bearbe-

tas och kommuniceras i rätt form och i rätt tid vilket borde vara svårt utan ett tillförlitligt data-

system. 

Den sista punkten i COSO – definitionen handlar om övervakning och uppföljning. När före-

taget väl har bestämt vilka kontroller som är nödvändiga är det viktigt att de övervakar dessa 

och följer upp dem. Samtliga intervjupersonen tyckte att de interna rutinerna på deras företag 

fungerade väldigt bra även om de medgav att det fanns utrymme för förbättringar. Helgesson 

berättade att Clas Ohlsons för några år sedan tillämpade bokslutsinventering, men att företaget 

för några år sedan byte till rullande inventering eftersom företaget ansåg att det skulle fungera 

bättre. Enligt oss är det vikigt att företagen är självkritiska och att de precis som revisor Jo-

hansson sa inte bara jobbar med att undvika de vanligaste felen utan även arbetar med att fin-

na okända fel. 
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5.4 Våra sammanfattade tankar och reflektioner  

Vi avslutar analysen med att sammanfatta våra tankar och reflektioner kring varulagervärde-

ring i stora handelsföretag. I bilden nedan har vi lyft fram de faktorer som enligt oss är av 

störst betydelse och som påverkar värderingen av ett varulager.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Val av regelverk 

Enligt oss påverkar valet av regelverk och redovisningsnormer både värderingen och redovis-

ningen av ett varulager. I vår studie följer samtliga företag den rådande lagstiftningen, eller 

det finns i alla fall inga tecken på att de inte gör det. De som arbetar med varulagret på plats 

ute i handelsföretag är oftast inte allt för bekanta med de redovisningsregler som finns. Istället 

är det den centrala ekonomiavdelningen som utformar regler och rutiner så att handelsföreta-

gen i sitt dagliga arbete lever upp till regelverken. 

Redovisningsprinciper 

Vi anser också att de redovisningsprinciper som finns påverkar värderingen, framför allt teo-

retiskt. Att värdera till anskaffningsvärde är ett direkt utfall av fortlevnadsprincipen, medan 

lägsta värdets princip är ett utfall av försiktighetsprincipen. Våra intervjupersoner var liksom 

Figur 14. Författarnas syn på vad som påverkar värderingen 
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val av regelverk inte särskilt bekanta med begreppet redovisningsprincip. Även här är det en-

ligt oss den centrala ekonomiavdelningen som ansvarar och ser till att företaget följer de re-

dovisningsprinciper som ska beaktas. 

Inkurans 

Inkurans har enligt oss en väldigt stor påverkan på värderingen. Vi tycker att alternativregeln 

är en bra metod att använda, framförallt då den är väldigt enkel att använda. För större han-

delsföretag handlar det mer om att avgöra inkuransen utifrån egna bedömningar. För att kunna 

göra detta tror vi att det är viktigt med erfarenhet och att de som gör bedömningen verkligen 

är insatta i den bransch som företaget verkar inom.  

Lagersaldo 

Avslutningsvis anser vi att ett korrekt lagersaldo är en viktig faktor för att kunna värdera varu-

lagret i ett stort handelsföretag. Mycket av det arbete som sker ute i handelsföretagen handlar 

enligt oss just om att se till att lagersaldot stämmer. Inventeringen är ett viktigt verktyg både 

för att upptäcka och rätta till eventuella felaktigheter som kan ha uppstått i det dagliga arbetet. 

För att kunna presentera ett korrekt lagersaldo på balansdagen anser vi att det måste finnas bra 

och väl inarbetade interna rutiner. Det kan handla om att man har duktig och utbildad perso-

nal eller att företaget har tillgång till avancerad datautrustning som hjälper till att reducera de 

vanliga mänskliga misstagen.   
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6. Slutsats 

I detta kapitel kommer vi att klargöra de viktigaste aspekterna som vi har kommit fram till 

under vårt uppsatsskrivande. För att klargöra våra slutsatser på ett tydligt sätt har vi valt att 

i löpande text svara på våra forskningsfrågor. I slutet av kapitlet kommer vi utifrån våra kun-

skaper ge förslag på fortsatta studier inom vårt valda ämne.  

 

I inledningen av vår uppsats beskrev vi att syftet med uppsatsen var att genom en kvalitativ 

studie undersöka, inhämta kunskap om samt förklara hur stora handelsföretag med stora varu-

lager arbetar för att säkerställa att deras varulager är rätt värderat som grund för deras redo-

visning. Utifrån det som framkommit i vår undersökning baserat på våra forskningsfrågor har 

vi kommit fram till följande slutsatser: 

Hur går stora handelsföretag tillväga vid värderingen av sitt varulager? 

 

Vi har i vår första forskningsfråga kommit fram till att stora handelsföretag med många artik-

lar i sitt sortiment kan ha helt olika arbetsmetoder för att beräkna värdet på sitt varulager. Det 

finns således ingen generell metod som används av samtliga företag. Ändå beaktar samtliga 

handelsföretag i vår undersökning de regelverk och redovisningsprinciper som finns, vilket 

betyder att värderingen är accepterad trots att den kan ske på olika sätt. 

Varulagret ska normalt värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvär-

det på balansdagen enligt lägsta värdets princip. Tre av fyra företag i vår undersökning värde-

rar sitt varulager till anskaffningsvärde, medan det fjärde värderar till försäljningspris. 

Vad som ingår i anskaffningsvärdet kan variera från företag till företag. En intervjuperson i 

vår undersökning berättade att de är noga att ta med samtliga kostnader och rabatter för att få 

varan på plats och en annan intervjuperson menade att handelsföretag ofta köper sina varor 

från ett centrallager vilket gör att frakt och andra kostnader redan är inräknat.  

När det gäller att bedöma inkurans använder sig ett företag av alternativregeln, medan de öv-

riga tre företagen bestämmer inkuransen utifrån deras egen bedömning för att komma fram till 

ett eventuellt nettoförsäljningsvärde. 

Avslutningsvis kom vi fram till att stora delar av värderingen inte sker i de enskilda handels-

företagen utan är något som den centrala ledningen bistår med i den kedja som handelsföreta-

get ingår i.  
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Vilka aspekter är enligt handelsföretagen av störst betydelse för att kunna genomföra 

detta? 

Vi har i vår andra forskningsfråga dragit slutsatsen att större handelsföretag anser att ett kor-

rekt lagersaldo är en viktig del till grund för själva värderingen. 

För att klara av detta är ett bra och tillförlitligt datasystem mer eller mindre ett måste. Ett bra 

datasystem gör det möjligt för stora handelsföretag att trots en stor mängd varor ha koll på 

vad som kommer in och vilka varor som lämnar företaget. Dock inträffar det i alla handelsfö-

retag störningar som kan leda till ett felaktigt lagersaldo. Två vanligt förekommande störning-

ar är enligt handelsföretagen den mänskliga faktorn och de stölder som sker i företagen.  

För att upptäcka och korrigera dessa störningar anser handelsföretagen att det är viktigt med 

bra interna rutiner. Samtliga handelsföretag i vår undersökning tycker att deras interna rutiner 

fungerar bra även om det finns utrymme för förbättringar på vissa områden. Vad som anses 

som bra rutiner varierar dock mellan företagen. Ett handelsföretag tycker det är viktigt att 

personalen är utbildad och alltid uppdaterad, medan ett annat handelsföretag tycker att det är 

viktigt med bra planering och att företaget följer upp olika kontrollåtgärder, t.ex. inventering-

en.  

Just inventeringen anser handelsföretagen vara en viktig del i arbetet med att säkerställa ett 

korrekt lagersaldo. Inventeringen fungerar som ett viktigt verktyg för att upptäcka och korri-

gera de störningar som kan ha inträffat. Inventeringen kan även den se ut på lite olika sätt: Ett 

handelsföretag i vår undersökning tillämpar en årlig bokslutsinventering, två handelsföretag 

använder sig av rullande inventering och det fjärde handelsföretaget tillämpar båda varianter-

na. Att revisorn, minst en gång per år, är fysiskt närvarande vid inventeringen är ett bevis på 

hur viktigt den är.  
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Förslag på fortsatta studier 

Om du som läsare förbereder eller planerar att skriva en uppsats inom samma område har vi 

under vår undersökning upptäckt en del intressanta områden som man skulle kunna forska 

vidare inom. Enligt revisor Johansson har större handelsföretag oftare bättre datasystem och 

större tillgång till mer kunnig och erfaren personal. Det skulle därför kunna vara intressant att 

undersöka hur mindre handelsföretag arbetar för att säkerställa ett korrekt lagervärde.  

Ett annat förslag är att undersöka hur tillverkande företag värderar sitt varulager och ta reda 

på om och i så fall hur det skiljer sig från handelsföretagen.  
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7. Figurförteckning 

Figur 1 – Faktorer som påverkar företagsekonomisk forskning, modifierad från Bryman & 

Bell (2005:42) 

Figur 2 – Faktorer bakom vår intervjuguide, egen komponering  

Figur 3 – Tankegången i vår analys, egen komponering  

Figur 4 – Utbyten, modifierad från Smith (2006:48) 

Figur 5 – COSO – definitionens fem delar, egen komponering 

Figur 6 – Deloitte, www.deloitte.com 

Figur 7 – EM Severins, www.emseverins.se 

Figur 8 – Clas Ohlson, www.clasohlson.se 

Figur 9 – Bauhaus, www.bauhaus.se 

Figur 10 – IKEA, www.ikea.se 

Figur 11 – Frågor som används i analysen angående regelverk och redovisningsprinciper, 

egen komponering 

Figur 12 – Frågor som används i analysen angående inventering och värderingsmetod, egen 

komponering 

Figur 13 – Frågor som används i analysen angående den interna kontrollen, egen kompone-

ring 

Figur 14 – Författarnas syn på vad som påverkar värderingen, egen komponering 
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9. Bilagor 

Bilaga 1  

Förstudie med revisor Johansson på Deloitte  

Hur ser du på varulagervärdering i handelsföretag? 

Vad lägger ni störst vikt på vid en revision i dessa företag? 

Vilka konsekvenser kan ett felvärderat varulager få? 

Vilket anser du är det mest påtagliga problemet med att värdera ett varulager? 

Vilka fel kan uppkomma vid inventeringen och värderingen av varulagret? 

Vilka fel är svårast att upptäcka? 

Hur tycker du att handelsföretag arbetar med att bedöma inkuransen? 

Hur tycker du att företag följer de redovisningsnormer och – principer som finns? 
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Bilaga 2 

Intervjuguide med handelsföretagen 

Beskriv din roll här på EM Severins? 

Vilket regelverk använder ni i er redovisning? 

Anser ni att det finns några svårigheter med att tillämpa det regelverket vi värderingen av lag-

ret? 

Vilken redovisningsprincip anser du har störst betydelse när ni värderar ert lager? 

Hur ofta gör ni inventeringar? Har ni rullande inventering? 

Hur fastställer ni sedan värdet på lagret? 

Anser ni att er värderingsmetod överensstämmer med verkligheten? 

Finns det några risker med att använda denna metod? 

Anser ni att era interna rutiner fungerar bra? Eller finns det utrymmer för förbättringar? 

Har du eller företaget varit med om att det bli fel vid värderingen av lagret? I så fall vilka lär-

domar gav detta? 

Hur arbetar ni med att bedöma inkurans? Tillämpar ni alternativregeln? 

Är stölder ett problem i er lagerredovisning?  
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Bilaga 3 

Mejlfrågor till Esters på Clas Ohlson 

Vilket regelverk använder ni i er redovisning? 

Anser ni att det finns några svårigheter med att tillämpa det regelverket vi värderingen av lag-

ret? 

Vilken redovisningsprincip anser du har störst betydelse när ni värderar ert lager? 

Hur fastställer ni sedan värdet på lagret? 

Anser ni att er värderingsmetod överensstämmer med verkligheten? 

Finns det några risker med att använda denna metod? 

Hur arbetar ni med att bedöma inkurans? Tillämpar ni alternativregeln? 
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Bilaga 4 


