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Sammanfattning: 

Sedan 2005 så har Svenska börsnoterade aktiebolag redovisat under IFRS. Det 

redovisningsmässiga ramverket förutsätter att listade bolag redovisar dess 

skogstillgångar i enlighet med IAS 41. Redovisning av skog förutsätter att 

skogstillgångar värderas till verkligt värde i enlighet med den värderingshierarki som 

presenteras i IAS 41. I praktiken innebär detta att publika skogsägande bolag värderar 

sin skog enligt interna kassaflödesmodeller. Experternas åsikter om precisionen och 

relevansen i dessa värderingarna går isär. 

 

Flertalet studier har gjorts där forskare försökt att ta reda på mer om skogsägande  

bolags syn på värdering till verkligt värde enligt framtida diskonterade kassaflöden. Vi 

tror att vår studie kan komplettera den forskning som gjorts genom att lyfta fram åsikter 

från användare av finansiella rapporter. Vi är av åsikten att redovisningen bör 

utvärderas tillsammans med de som söker information beträffande ekonomiska beslut i 

årsredovisningar. Studien tar således analytikerns fokus och vi försöker genom en 

mixad metod belysa problematiken kring värdering till verkligt värde tillämpat på 

skogstillgångar. Den mixade metoden utgörs av en kvalitativ metod där vi försökt att ta 

reda på mer kring yrkesverksamma finansanalytikers åsikter gällande värdering av skog 

enligt interna kassaflödesmodeller. Som komplement till vår kvalitativa metod har vi 

även genomfört en numerisk analys av Holmen och SCA. I denna förklarande fallstudie 

har vi försökt att utröna skillnader vid företagsvärdering enligt en avkastningsbaserad 

modell vid värdering till verkligt värde gentemot värdering till anskaffningsvärde. 

 

Resultatet från vår kvalitativa studie presenterar en nyanserad bild kring analytikers 

åsikter av värdering till verkligt värde enligt interna kassaflödesmodeller. Våra 

respondenter betraktar värderingarna med viss skepsis och pekar på att det är flertalet 

subjektiva antaganden som ligger till grund för värderingarna. Dessutom uppger flera av 

de analytiker vi talat med att värderingarna är att betrakta som otillförlitliga. Utifrån 

redovisningens grundläggande kvalitativa antaganden så uppger dock våra respondenter 

vissa positiva skillnader som ökad relevans och jämförbarhet. Men sammantaget kan vi 

konstatera att yrkesverksamma analytiker inte ger värderingarna någon större notis i 

deras yrkesutövande och en del ifrågasätter syftet med övergången till IFRS.  

 

Vår förklarande fallstudie indikerar på att ökad volatilitet i företagens resultaträkningar 

medför vissa praktiska komplikationer vid företagsvärdering enligt en 

avkastningsbaserad modell. Utöver det sistnämnda så visar fallstudien även på att 

verkliga värden i Holmen & SCAs fall, inte underlättar värderingar av bolagens egna 

kapital enligt en avkastningsbaserad modell. 

 

Nyckelord: Verkligt värde, IAS 41, Resultatmanipulation, Värdering av växande skog, 

Verkligt värde och företagsvärderingar 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

Skogen har sedan urminnes tider utgjort en viktig resurs för det svenska samhället. 

Skogen är för många en plats för rekreation, såväl som den utgör en betydande resurs 

för vårt industrisamhälle. Sverige bär en produktiv skogsmark på 22.5 miljoner hektar 

och skogsnäringen sysselsätter idag cirka 97 000 människor (SCB, 2013).   

 

Enligt SLU:s rapport från 2012 så definieras produktiv skogsmark som ”Mark som är 

lämplig för skogsproduktion och ej väsentligen används för annat ändamål”. Vidare 

kriterium för klassificering som produktiv skogsmark är att den ideala produktionen av 

ny skog bör uppgå till minst en skogskubikmeter per hektar och år. Skogsnäringen utgör 

en ansenlig del av Sveriges nettoexport. Exporten av svenska skogsprodukter uppgick 

under 2012 till ett värde av 127 miljarder kronor (SCB 2013). Importvärdet av 

skogsprodukter var under samma år 31 miljarder kronor, vilket gör att nettoexporten av 

svenska skogsprodukter under 2012 uppgick till cirka 100 miljarder kronor (SCB, 

2013). Internationellt sett är svensk skogsindustri av väsentlig betydelse för 

världshandeln med skogsprodukter. Länsstyrelsens hävdar i sin rapport – ”Analys av 

Norrbottniska och Västerbottniska naturresursers betydelse för hållbar tillväxt” 

(Länsstyrelsen, 2008) att Sveriges export av massa utgör cirka 8 procent av 

världshandeln med skogsprodukter. Med en internationell handel som ökat kraftigt de 

senaste decenniet så har efterfrågan på en redovisningsmässig harmonisering växt allt 

mer (Gassen & Schwedler, 2008, s. 1).  

 

Många nationer har gemensamt enats under det redovisningsmässiga ramverk som 

utformats av IASB och FASB. Det konceptuella ramverket går under beteckningen 

IFRS. Under år 2005 så började samtliga börsnoterade bolag inom EU att tillämpa 

IFRS. Skiftet till IFRS innebar att flertalet olika tillgångar och skulder skulle värderas 

utifrån verkligt värde. Värdering av dessa tillgångar har tidigare baserats på 

anskaffningsvärdet minskat med eventuella avskrivningar (Sundgren, 2013, s. 1). 

 

De tillgångar som omfattas av IFRS är: materiella anläggningstillgångar, 

förvaltningsfastigheter, finansiella instrument, samt biologiska tillgångar (SOU 

2005:53). Beträffande materiella anläggningstillgångar, immateriella tillgångar och 

förvaltningsfastigheter så ges utformaren av finansiella rapporter en viss valfrihet att 

själv bedöma huruvida tillgången bör värderas till verkligt värde eller till 

anskaffningsvärde minskat med eventuella avskrivningar. Finansiella instrument och 

biologiska tillgångar ska dock värderas till dess verkliga värde minskat med 

försäljningskostnader. 

 

IAS 41 är den redovisningsstandard inom ramverket IFRS, som behandlar värdering av 

biologiska tillgångar. Enligt standarden ska företag vid varje bokslut värdera om sina 

tillgångar, och eventuella vinster eller förluster ska påverka företagets resultaträkning 

(IAS 41 p. 12). Resultatet utgör sedermera underlag för beskattning. Standarden gör 

skillnad på växande skog och timmer, där det senare är att betrakta som varulager och 

bestämmelserna kring redovisning av varulager avhandlas i IAS 2. Växande skog blir 

till timmer då trädet har fällts och forslats till närliggande väg för vidare transport (IAS 

41 p. 3). Redovisning av timmer är dock inget som kommer att behandlas i vår studie.  
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1.2 Problemdiskussion 
 

1.2.1 Verkligt värde 

 

IFRS 13 är den standard som djupgående behandlar verkligt värde. IFRS 13 är tänkt att 

fungera som ett förtydligande stöd i frågan om värdering till verkligt värde. Standarden 

sammanfattar verkligt värde som en marknadsmässig värdering baserad på en treskalig 

hierarki av indata (IFRS 13, p. 72). Enheten söker först att värdera tillgången utifrån 

dess listade marknadspris, vilket vi vidare i studien kommer att klassificera som 

värdering utifrån första nivåns indata (IFRS 13, p. 76). I brist på listat marknadspris 

försöker företaget att analogt värdera utifrån liknande tillgångsslag, dvs. utifrån andra 

nivåns indata (IFRS 13, p. 82).  Vid avsaknad av relevant och tillförlitlig information 

för analog värdering så tillämpar enheten en värderingsmodell där värdering sker utifrån 

diskonterade framtida kassaflöden (IFRS 13, p. 86-90). Det beräknade nuvärdet av de 

framtida kassaflöden som kan hänföras till tillgången utgör det verkliga värdet, 

estimerat utifrån den tredje nivåns indata. Enligt IFRS 13 (p. 88) så bör också värden 

baserade på den tredje nivåns indata, justeras för eventuell risk som tillgången 

exponeras för, risken speglas sedermera i diskonteringsräntan. 

 

1.2.2 Verkligt värde – För- och Nackdelar 

 

Verkligt värde är ett omtvistat begrepp som frekvent debatteras av dess förespråkare och 

motståndare. Försvarare av verkligt värde argumenterar utifrån att finansiella rapporter 

blir enklare för användare att förstå, speciellt när tillgångarna är likvida och handlas 

med på en aktiv marknad (Herbohn & Herbohn, 2006, s. 180).  Sundgren (2013, s. 3) 

påpekar att förespråkare slår fast att verkligt värde utgör ett bättre beslutsunderlag, 

samtidigt som transparensen ökar. Vidare anser Ramanna (2013, s. 99) att det 

huvudsakliga argumentet för värdering till verkligt värde, är synonymt med att det gör 

redovisningsinformation mer relevant men med ett visst avkall på trovärdighet som 

följd. 

 

Kritiker hävdar dock ofta att företag som tillämpar värdering till verkligt värde ges 

större utrymme att manipulera resultat i jämförelse med värdering till 

anskaffningsvärde. Dessa luckor är särskilt påtagliga vid värdering utifrån framtida 

diskonterade kassaflöden, då företagen själva sätter nivån på de variabler som 

tillsammans bestämmer en tillgångs värde. Då de tillskrivna värdena av dessa variabler 

inte kan styrkas genom observerbar information såsom marknadspris eller liknande, blir 

det följaktligen svårt för användare av finansiella rapporter att kontrollera dess riktighet. 

Sundgren (2013, s. 4) finner kritiken relevant i de fall då värderingen baseras på 

subjektiva antaganden. Gassen & Schwedler (2008) bekräftar Sundgrens invändningar 

baserat på tredje nivåns indata. Studien från 2008 pekar på att investerare ser på 

värderingar utifrån tredje nivåns indata med viss skepsis (Gassen & Schwedler, 2008, s. 

2). 

 

Som vi kan se så har experterna mycket åsikter om saken i fråga, och meningarna om 

verkligt värde bör tillämpas eller inte, går isär. Vi har dock kunnat identifiera att 

diskursen kring verkligt värde kännetecknas av en viss ambivalens. Många experter är 

kluvna i frågan och kan inte ge ett entydigt svar utifall värdering till verkligt värde är att 

föredra gentemot värdering till anskaffningsvärde. 
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Sundgren (2013, s. 1) belyser problematiken med värdering till verkligt värde, genom 

sin redogörelse kring tidigare Stora Enso ägda skogsbolaget Tornators resultat i 

bokslutet från 2007. År 2007 uppgick Tornators nettoförsäljning till 63.5 miljoner euro, 

men bolaget redovisade en vinst på 151 miljoner euro (Sundgren, 2013, s. 1). Den 

bidragande faktorn till att vinsten kunde vara så hög i förhållande till nettoförsäljningen 

var att skogen värderades om i samband med bokslutet (Sundgren, 2013. s. 1).  Det 

illustrerade förhållandet innebär redovisningstekniskt att skogsägande bolag kan 

presentera vinster utan att ha någon försäljning överhuvudtaget (Sundgren, 2013. s. 1). 

Skogsägande bolag har kommit till att tillämpa värdering till verkligt värde utifrån den 

tredje nivåns indata i stor utsträckning. Innan implementeringen av IFRS hade dock 

skogsbolagen en stor andel dolda tillgångar. Dessa dolda tillgångar uppstod, då skogens 

marknadsvärde vida översteg dess historiska anskaffningsvärde. Sedan tillämpningen av 

IFRS har dessa tillgångar förts fram i ljuset, och finns nu listade i företagens 

ekonomiska rapporter. 

 

Den svenska skogens unika karaktäristika har kommit att accentuera problemet med 

värdering utifrån framtida diskonterade kassaflöden ytterligare, då svensk skog har 

långa omloppstider som i de norra regionerna kan sträcka sig upp emot 100 år. 

Omloppstiden är den tidsperiod som löper från dess att ett frö planterats, tills dess att 

trädet kan fällas och omvandlas till timmer. Herbohn & Herbohn (2006, s. 181) pekar på 

att tillämpning av verkligt värde på tillgångar med hög omloppstid, medför att 

värderingen görs med betydande osäkerhet. När skogen värderas enligt framtida 

diskonterade kassaflöden så måste företagen bland annat prognostisera, kvantitet, pris, 

rörliga samt fasta kostnader, och dessutom återplanteringskostnaderna för ny skog. 

Följaktligen förutsätter värdering av växande skog estimation beträffande flertalet olika 

variabler. Estimering av dessa variabler kritiseras av flertalet auktoriteter inom området, 

då de i hög grad baseras på subjektiva antaganden. Herbohn & Herbohn (2006, s. 180) 

påpekar att vid värdering av skog utifrån framtida diskonterade kassaflöden så uppstår 

utrymme för ledningen att manipulera resultatet. Enligt IFRS 13 (p. 67) bör utformare 

av finansiella rapporter maximera nyttjandet av relevant observerbar indata, och 

samtidigt minimera tillämpandet av icke-observerbara indata. Men när värdering sker 

utifrån tillgångens framtida diskonterade kassaflöden, så baseras värderingen kring en 

rad olika icke-observerbara antaganden såsom diskonteringsränta, kreditrisk och 

framtida kassaflöden.  

 

Enligt IAS 41 ska utformaren av finansiella rapporter inkludera utförliga noter kring de 

antaganden som ligger till grund för värderingen. Men faktum är att flertalet företag 

underlåter sig från att lämna tillbörliga upplysningar kring de antaganden som 

värderingen baserats på (Herbohn & Herbohn, 2006, s. 187). I linje med Herbohn & 

Herbohn (2006, s. 187) så är vi av åsikten att utelämnande av upplysningar förstärker 

spelrummet för resultatmanipulation ytterligare. Spelrummet ökar i de fall då utformare 

av finansiella rapporter inte förser användare av finansiella rapporter med information 

kring de antaganden som värderingen är baserad på. Detta då det försvårar för 

intressenter att utvärdera rimligheten i de antaganden som värderingen är baserad på. 

Utifrån de principer som styr redovisningen så innebär IFRS ett avsteg från både 

realisations- och försiktighetsprincipen, då orealiserade vinster och förluster tillåts 

påverka bolagens resultat. Herbohn & Herbohn (2006 s. 181) påpekar att dessa 

orealiserade vinster kan skapa orealistiska förväntningar kring utdelningsbara vinster. 
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Förväntningarna skapar i sin tur tryck på företagen att dela ut medel som de inte har 

täckning för (Herbohn & Herbohn, 2006 s. 181).  

 

1.2.3 Dolda tillgångar och deras påverkan på företagsvärderingar 

 

Enligt Penman (2007, s. 44) hävdar vissa förespråkare av verkligt värde, att dolda 

tillgångar medför svårigheter vid värdering av ett företags egna kapital. Bland annat 

eftersom verkliga värden under ideala förhållanden medför en så kallad ”ett-till-ett”-

kvot. Med detta menas att det bokförda egna kapitalet är lika med marknadsvärdet. 

Penman (2007, s. 43-44) försöker motbevisa påståendet att avsaknad av verkliga värden 

försvårar företagsvärdering genom en simpel värdering av Coca-Colas egna kapital, 

endast baserad på information som går att finna i årsredovisningen. Coca-Cola är 

intressant på så sätt att företaget inte redovisar värdet av sitt varumärke, och därmed 

innehar en betydande andel dolda tillgångar. Värderingen visar sig stämma väl överens 

med börsvärdet, och Penman (2007, s. 42) ser utifrån detta inga fördelar med att företag, 

vid företagsvärdering,  ska redovisa värderingar som baseras på osäkra estimationer. 

Utöver det föregående så anser författaren att situationen förvärras då 

värdeförändringarna på dessa tillgångar redovisas som en intäkt på resultaträkningen 

(Penman, 2007, s. 42). Det sistnämnda eftersom bristfälligheter i värderingen då inte 

endast ger felaktigheter på balansräkningen, utan dessa överförs även till 

resultaträkningen (Penman, 2007, s. 41).   

 

De svenska skogsägande bolagens motsvarighet till Coca-Colas varumärke är de 

betydande skogstillgångarna som bolagen innehar. Som tidigare nämnt redovisades 

dessa tillgångar innan övergången till IFRS till ett historiskt anskaffningsvärde. Implicit 

innebar detta att skogen värderades förhållandesvis lågt, och därmed existerade också en 

stor andel dolda tillgångar. Vad som gör situationen för de skogsägande bolagen unik är 

att en övergång från att ha dolda tillgångar till verkliga värden redan har skett. Detta 

innebär att vi kan utröna huruvida denna övergång har underlättat värdering av dessa 

företags egna kapital, precis som det enligt Penman (2007, s. 36) är menat att göra. 

Redan innan denna studies utförande kan vi se vissa tendenser till att de 

uppvärderingsvinster som bolagen genom åren gjort, inte påverkat aktiekursen i samma 

utsträckning som bolagens bokförda egna kapital har ökat. För att dels utreda om detta 

är en verklighet, samt vad det kan bero på, måste vi dock finna egen empiri och 

ytterligare teori. 

 

1.3 Problemformulering 

 

Enligt PWC: s rapport ”Forest industry – Application review of IAS 41, Agriculture: 

The fair value of standing timber (PWC, 2011, s. 11) så tillämpar 21 av 25 

internationella skogsbolag, värdering till verkligt värde utifrån diskonterade kassaflöden 

med avdrag för försäljningskostnader. Utifrån vår definierade problembakgrund vill vi 

undersöka: 

 

 Vilka skillnader utifrån redovisningens grundläggande kvalitativa egenskaper 

upplever yrkesverksamma analytiker sen redovisning enligt IAS 41? 

 Upplever analytiker att redovisning enligt IFRS öppnat upp för utrymme till 

manipulation av finansiella rapporter?  
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 Hur ser analytiker på precisionen i värderingarna av den växande skogen? 

 Har introduktionen av värdering till verkligt värde underlättat vid värdering av 

de svenska, börsnoterade och skogsägande bolagens egna kapital enligt en 

avkastningsbaserad modell?  

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med vår uppsats är att försöka belysa fördelar och nackdelar med värdering till 

verkligt värde av växande skog utifrån ett analytikerperspektiv. Det finns flertalet 

studier på området värdering till verkligt värde av växande skog, men vi har inte kunnat 

finna någon vidare information om hur professionella analytiker till skogsägande bolag 

ser på skiftet till IFRS. Vi är av uppfattningen att redovisningen bör utvärderas av de 

som söker information ur finansiella rapporter som grund till ekonomiska beslut. Vårt 

teoretiska bidrag uppkommer därmed ur vår analys, där vi försöker finna stöd, 

alternativt hitta motsättningar för den problematik som flertalet auktoriteter pekar på 

vad gällande värdering till verkligt värde enligt framtida diskonterade kassaflöden. Vårt 

praktiska bidrag är att utvärdera redovisningen från ett analytikerperspektiv, där vi 

försöker ta reda på mer om hur redovisning till verkligt värde enligt framtida 

diskonterade kassaflöden upplevs av yrkesverksamma investerare? Det saknas vidare 

forskning inom området och vi tror att det är ytterst viktigt att även denna 

intressentgrupp får komma till tals i frågan. 

 

Enligt Penman (2007) ska verkliga värden, implementerade under ideala förhållanden, 

underlätta värdering av ett bolags egna kapital. Detta sker genom att bolagens 

värderingar uppfyller en så kallad ”ett-till-ett”-kvot. Med det sistnämnda menas att det 

bokförda värdet på bolagens egna kapital är lika med marknadens motsvarighet. Utifrån 

fallstudien vill vi således ta reda på huruvida denna ”ett-till-ett”-kvot, i och med 

införandet av IFRS, numera uppfylls av de svenska, börsnoterade och skogsägande 

bolagen. Ett praktiskt bidrag med vår fallstudie blir således att visa på hur värdering av 

dessa bolags egna kapital förändrats efter att de nämnda bolagen börjat presentera 

verkliga värden. Kan en investerare i ett svenskt, börsnoterat samt skogsägande företag, 

värdera bolaget genom att direkt använda sig av det bokförda egna kapitalet, eller måste 

prognostisering av framtida residualvinster från rörelsen, fortfarande göras? 

 

1.5 Avgränsningar 

 

Vi har i vår studie valt att begränsa oss till att studera professionella analytiker i 

organisationer med ägande i bolagen SCA och Holmen. Vi valde att begränsa oss till 

dessa två bolag, då de båda är börsnoterade och redovisar under IFRS, dessutom utgör 

växande skog en betydande del av SCA och Holmens balansomslutningar. Med 

professionella analytiker avser vi yrkesverksamma representanter för organisationer 

med aktieägande i Holmen eller SCA. Våra respondenter är anställda för att analysera 

aktieägandet i Holmen och SCA. Med stöd av analysens resultat presenteras 

beslutsgrundande information för våra respondenters överordnade som sedan använder 

underlaget vid ekonomiska beslut. 
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1.6 Arbetets disposition 

 
Kapitel 1 – Inledning 

Kapitel 2 – Metod 

Kapitel 3 – Teoretisk referensram och tidigare forskning 

Kapitel 4 – Empiri från intervjuer  

Kapitel 5 – Fallstudie av Holmen & SCA 

Kapitel 6 – Empiri från fallstudien 

Kapitel 7 – Analys 

Kapitel 8 – Slutsats 

 

Denna studie utgörs som tidigare nämnts av dels en kvalitativ intervjustudie, samt en 

förklarande fallstudie. Med tanke på fallstudiens deduktiva natur, dvs. att vi tillämpar 

Penman (2007) resonemang  på våra två fall, så finner vi det för läsaren mest strategiskt 

att vårt tillvägagångsätt beträffande detta presenteras i samband med den empiri som 

fallstudien baserar sig på. Våra två studiers karaktäristika skiljer sig även åt i flertalet 

sammanhang, och utifrån detta så bedömer vi att det finns pedagogiska fördelar till vår 

disposition av studiens innehåll. Vidare har vi valt att presentera empirin för vår 

intervjustudie innan vi djupare behandlar fallstudien, detta då vårt intresse ur fallstudien 

väcktes i samtal med våra respondenter. Studien för sedan läsaren vidare in i analys och 

slutsats, vilka presenteras i samma kapitel. Ytterligare information kring upplägget går 

att återfinna i avsnitt 2.1 Varför mixad metod?. 
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2. Metod 

Vi har valt att genomföra vår studie med en mixad metod som i vårt fall utgörs av en 

kvalitativ intervjustudie såväl som en fallstudie med numeriska data från 

årsredovisningar som indata. I brist på tidigare studier med liknande utgångspunkt som 

vårt huvudsyfte, fann vi den kvalitativa metoden väl lämpad. Utifrån semi-strukturerade 

intervjuer samlade vi in icke numerisk data. Respondenter för intervjustudien har valts 

ut genom ett målinriktat urval och intervjuerna har genomförts över telefon. Vår 

målsättning är att genom ett deduktivt och induktivt angreppsätt försöka skapa 

förståelse kring värderingen till verkligt värde ur ett ägarperspektiv. Intresset för 

fallstudien skapades genom empiri som tillkom i den kvalitativa intervjustudien. 

Fallstudien berör precis som den kvalitativa intervjustudien, två skogsägande bolag; 

Holmen och SCA.  

 
2.1 Varför mixad metod? 
 

Intresset för en mixad metod uppkom under datainsamlingen för den kvalitativa studien. 

En respondent berättade att vederbörande vid företagsvärdering plockade bort 

skogstillgångar ur balansräkningen. Vi fann respondentens uttalande intressant, 

eftersom verkliga värden enligt Penman (2007, s. 36) är menade att under ideala 

förhållanden, underlätta företagsvärdering. Utifrån det vi redan visste baserat på empirin 

från den kvalitativa studien, verkade det sistnämnda inte vara fallet för de svenska 

skogsägande bolagen. Således var det av intresse för oss att tillämpa Penmans (2007) 

resonemang på de svenska skogsägande bolagen och testa sambanden mellan 

företagsvärdering och värdering till verkligt värde. Eftersom fallstudiens karaktär i 

många aspekter skiljer sig från vår kvalitativa studie, väljer vi att presentera den i ett 

separat avsnitt, med förhoppningen om vi till läsaren ska kunna kommunicera vårt 

resultat på ett tydligt och intuitivt sätt. Dessutom anser vi att det är av vikt att ha en 

tydlig övergång mellan våra tillvägagångssätt och empirin som uppkommer till följd av 

dessa. Således kommer detta kapitel härefter enbart behandla metoden för den 

kvalitativa studien. Övergången från enbart en kvalitativ studie till en mixad metod 

innebär vissa fördelar för vår studie. Bland annat medför det att en del av våra resultat 

har tillkommit via triangulering. Med andra ord har viss empiri dubbelkontrollerats av 

respektive studie (Bryman, 2008, s. 562). Bryman (2008, s. 562) är av uppfattningen att 

triangulering ofta kan komma att styrka tilltron till studiens resultat. 

 

2.2 Kvalitativ metod inom redovisningsforskning 

 
Historiskt sett har forskningen inom redovisning präglats av en positivistisk 

kunskapssyn, där forskarna med hjälp av en hög nivå av struktur och stora urval ämnat 

att skapa statistiskt, generaliserbara resultat (Ryan, Scapens & Theobald, 2002, s. 145-

146). För att uppnå sådana resultat utelämnas dock alltjämt det individuella (Ryan, 

Scapens & Theobald, 2002, s. 145). År 2002 hade forskare inom redovisning i allt större 

utsträckning börjat använda sig av kvalitativ metod, där forskaren utifrån en tolkande 

forskning kan belysa det specifika och individuella hos respondenterna (Ryan, Scapens 

& Theobald, 2002, s. 146). Detta styrks även av Lee & Humphrey (2006) som noterade 

en ökning vad gällande utnyttjandet av kvalitativ metod inom redovisningsforskningen. 
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2.3 Valet av kvalitativ metod 

 

Valet av metod härstammar från vår forskningsfråga. Vi vill genom studien ta reda på 

hur de specifika analytikerna ser på värdering till verkligt värde enligt IAS 41. Vår 

studie ämnar inte att skapa statistiskt generaliserbara slutsatser för populationen 

finsansanalytiker som helhet. Istället vill vi få tillgång till djupgående information om 

hur professionella analytiker till skogsägande bolag resonerar kring det byte av 

redovisningsprinciper som Barlev & Haddad (2003 s. 383) klassificerar som ett 

paradigmskifte inom redovisningen. Vi söker därmed en tolkning av data, snarare än en 

kvantifiering. Populationen för vår studie är att betrakta som okänd eftersom den enligt 

Gassen & Schwedler (2008, s. 4) är omöjlig att uppskatta. En okänd population medför 

att vi heller inte kan dra några statistiska generaliserbara slutsatser, då vi aldrig kan 

bedöma ett storleksmässigt lämpligt urval som kan testas utifrån en given 

signifikansnivå (Bryman & Bell, 2003, s. 251).  

 

Vi vill genom vår studie skapa förståelse om enskilda analytikers perspektiv, och vi har 

inte lyckats finna någon tidigare forskning med liknande frågeställning. Vi ansåg därför 

att det skulle bli svårt att tillämpa ett renodlat deduktivt angreppssätt. Istället ville vi 

som tidigare nämnt fokusera på att utvinna rikligt med information från respondenterna. 

För det sistnämnda är den kvalitativa metoden bra lämpad, då den ger oss möjligheten 

att komma närmare våra respondenter och därmed också möjligheten att skapa 

förståelse för sociala processer och sammanhang (Holme & Solvang, 1996, s.79). En 

nackdel med en kvalitativ studie är att studiens resultat aldrig kan generaliseras för den 

undersökta populationen, utan endast ge oss indikationer kring hur verkligheten är 

beskaffad (Holme & Solvang, 1996, s. 101). På grund av tidigare nämnda orsaker var vi 

dock aldrig intresserade av en bred, generaliserbar studie. Utöver detta anser vi att en 

tolkande, kvalitativ studie inte kan bedömas utifrån dess statistiska generaliserbarhet. 

Istället har vi snarare som mål att skapa en viss teoretisk generaliserbarhet. Med detta 

menas att vi vill testa teorier i nya kontexter, där teorin antingen kan bekräftas och/eller 

modifieras, och på så sätt försöka generalisera en teori på våra undersökningsenheter 

(Ryan, Scapens & Theobald, 2002, s. 148-149). 

 

En del av vår teoretiska referensram, såsom agentteorin, bygger i sin tur på teorier om 

det mänskliga samspelet. Med hjälp av den kvalitativa metoden ville vi inte endast ha 

svar på vad respondenterna tycker, men även varför de tycker som de gör. För att ta reda 

på det sistnämnda måste vi fokusera på det som gör ägaren annorlunda från andra 

intressentgrupper. En avgörande faktor vid val av kvalitativ metod är att den kvalitativa 

metoden kan fånga det unika och säregna hos respondenter (Holme & Solvang, 1996, s. 

78). Då IAS 41 förutsätter en del komplicerade och branschspecifika uträkningar, så 

ansåg vi det som ett rimligt antagande att kunskapsnivån mellan våra respondenter 

mycket väl kan skilja sig åt. I en kvalitativ dataanalys kan dessa faktorer beaktas, och på 

så sätt kan vi också reducera bristfälligheter i jämförbarhet mellan de olika intervjuerna. 

På grund av ovanstående faktorer ansåg vi att den kvalitativa metoden var bra lämpad 

för vår studie. 

 

2.4 Målinriktat urval 

 

Vårt urval består av sex respondenter. Dessa sex respondenter har valts genom ett 

målinriktat urval. För att skapa överensstämmelse mellan problemformulering och 
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urval, är vårt urval därmed strategiskt (Bryman, 2008, s. 434-435). Valet av 

urvalsmetod är dels baserat på att vår målpopulation är mycket svår att uppskatta 

(Gassen & Schwedler, 2008, s. 4).  Dessutom hade vi med allra största sannolikhet, vid 

ett obundet slumpmässigt urval, fått med respondenter som inte innehar kunskapsnivån 

som krävs för att kunna besvara vissa av våra intervjufrågor. Läsaren av denna studie 

bör dock vara medveten om att ett målinriktat urval medför en viss subjektivitet. En 

riktlinje inom kvalitativ forskning är ofta att urvalsstorleken för kvalitativa intervjuer 

speglar studiens frågeställnings bredhet (Warren, 2002; Morse, 2004b, refererad i 

Bryman, 2008, s. 436). Vidare beror även urvalsstorleken på hur många jämförelser 

som görs mellan de grupper som är relevanta för studien (Bryman, 2008, s. 436). Efter 

sex utförda intervjuer á cirka 40 minuter, ansåg vi att teoretisk mättnad var uppnådd. 

Den sjätte intervjun tillförde inte mycket nytt, utan var mestadels en repetition av vad 

som de andra respondenterna redan sagt. Vi ansåg dock att mycket av den information 

vi utvunnit ur intervjuerna, gick att bygga vidare på. På grund av det sistnämnda 

kompletterade vi intervjuerna med en numerisk analys av SCA och Holmens 

räkenskaper för att ytterligare försöka belysa våra frågeställningar kring värdering av 

skog till verkligt värde. 

 

2.4.1 Vår urvalsprocess 
 

Statistisk generalisering och representativitet är inte centrala mål inom den kvalitativa 

forskningen (Holme & Solvang, 1996, s. 101). Trots detta förutsätter systematiska 

urval, såsom ett målinriktat urval, fortfarande ingående kunskap om den grupp som 

studien ämnar att undersöka då studiens resultat är direkt påverkat av dess urval (Holme 

& Solvang, 1996, s. 104). På grund av detta utformade vi en tydlig strategi, där vi med 

hjälp av vissa uppsatta kriterier, försökte finna de mest relevanta och representativa 

respondenterna för den grupp vi ville undersöka. Första steget var att hitta lämpliga 

skogsbolag som uppfyllde våra inklusionskriterium, dvs. företaget bör vara börsnoterat 

och tillämpa IFRS. Utöver detta ville vi att en betydande del av företagets tillgångar 

utgjordes av skogstillgångar. Utifrån dessa kriterier valde vi två bolag: Holmen och 

SCA. Nästa steg var att genom företagens årsredovisningar ta fram ägarförhållande, för 

att kunna nå ut till lämpliga respondenter. Fem av sex respondenter utgjordes av 

representanter för institutioner som innehar ägande i något av de utvalda bolagen. Den 

sjätte respondenten blev vi hänvisade till från samtal med tidigare respondenter. Denna 

respondent representerade dock fortfarande en institution som innehar intressen i ett av 

dessa skogsbolag, om än inte av samma storlek som de andra. Initial kontakt togs 

antingen genom mejl eller telefon. Dessa intervjuer ligger till grund för den empiri som 

presenteras i kapitel 4. Intervjuerna gav även upphov till den fallstudie som 

genomfördes på Holmen & SCA. Notera därmed att vårt målinriktade urval görs i två 

nivåer där vi först valt ut skogsbolag och sedan aktieägare med betydande andel som vi 

slutligen intervjuade.  

 
2.5 Semi-strukturerade intervjuer 

 

Inom den kvalitativa metoden nämns allt som oftast två datainsamlingssätt för 

primärdata. Dessa är observationsstudier och kvalitativa intervjuer (Bryman, 

2008;Solvang & Holme, 1996). Enligt Bryman (2008, s. 414-415) finns det två sätt att 

utföra kvalitativa intervjuer på. Dessa är ostrukturerade intervjuer samt semi-

strukturerade intervjuer.  Ostrukturerade intervjuer är intervjuer där forskaren endast 
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använder sig av ett PM som innehåller ett visst antal teman, vilka forskaren söker att 

behandla under intervjun, intervjuprocessen är mycket att likna ett vanligt samtal 

(Bryman, 2008, s. 415). Syftet med ostrukturerade intervjuer är att låta intervjupersonen 

associera fritt och utifrån detta, ställa eventuella uppföljningsfrågor på de punkter som 

vi anser är värda en uppföljning (Bryman, 2008, s. 415). Semi-strukturerade intervjuer 

är något mer systematiska i sin natur. Forskaren har inför dessa intervjuer ofta något 

som kallas en intervjuguide (Bryman, 2008, s. 415). En intervjuguide är en mall över 

hur intervjun skall gå till och vilka ämnen och teman som skall beröras under intervjun 

(Bryman, 2008, s. 415). Dessa intervjuer präglas dock fortfarande av flexibilitet på så 

sätt att vi under hela intervjun har kunnat be respondenten att förklara ytterligare, 

alternativt att vi ställt uppföljningsfrågor där vi tror att fortsatt relevant information kan 

utvinnas. 

 

I vår undersökning är det ett flertal faktorer som bidragit till nivån av struktur på våra 

intervjuer. Då vi är två författare till studien skulle en avsaknad av struktur kunna 

medföra minskad jämförbarhet då två olika personer tenderar till att genomföra 

intervjun på olika sätt (Bryman, 2008, s. 416). Studien har även innefattat mer än en 

respondent och här skulle jämförbarheten försämras vid nyttjande av ostrukturerade 

intervjuer (Bryman, 2008, s.416). Vår studies tydliga fokus ger upphov till relativt 

specifika frågeställningar vilket medför en viss struktur i intervjuprocessen.  

 

Om vi istället skulle ha valt fullt strukturerade intervjuer skulle det bidragit till ökad 

systematik i intervjuprocessen. Men svagheten med dessa intervjuer är att det saknas 

möjlighet att ändra upplägget i efterhand (Holme & Solvang, 1996, s. 81). Med detta 

menas till exempel att ny kunskap som kommer fram under studiens lopp inte får leda 

till ändringar i undersökningens upplägg (Holme & Solvang, 1996, s. 81). Dessutom är 

de för vår studie, alldeles för beroende av det standardiserade elementet i 

intervjuprocessen, och därmed saknas möjlighet till spontana uppföljningsfrågor eller 

rättelser. Anledningen till varför vi eftersökte denna flexibilitet i intervjuprocessen var 

bland att för att det finns få studier som undersöker synen på verkligt värde ur 

analytikerns perspektiv. Detta leder till att vi hade relativt få förväntningar inför 

intervjuerna och ville därmed behålla möjligheten till att låta ny kunskap förändra 

upplägget under intervjuprocessens gång.  

 

Vidare tror vi även att vissa av våra frågor kan uppfattas som komplexa. Detta baserar 

vi på fynd av Gassen & Schwedler (2008, s. 38-39) som fann att till och med 

professionella investerare och analytiker inte var särskilt insatta i diskonterade 

kassaflödesmodeller.  På grund av detta värdesatte vi möjligheten att upplysa 

respondenterna om eventuella oklarheter högt. Efter att fördelar med fullt strukturerade 

intervjuer vägts mot dess nackdelar så beslutade vi oss för ett mellanting till dessa två 

ytterligheter, vi valde semi-strukturerade intervjuer. Den semi-strukturerade intervjun är 

till viss del standardiserad och kan till en viss grad således motverka bristande 

jämförbarhet och generalisering vilka är två svagheter som den kvalitativa metoden ofta 

tampas med (Holme & Solvang, 1996, s. 80-81).  

 

Forskare inom den kvalitativa metoden tenderar att gå in i intervjuprocessen med en 

öppenhet för ny kunskap (Holme & Solvang, 1996, s. 81). På grund av detta finns det en 

risk att den sista intervjun forskaren genomför, kan tillföra väsentligt mer information 

än de tidigare (Holme & Solvang, 1996, s. 81). Detta oberoende av hur intressant 

respondenten är, utan snarare på grund av det faktum att forskaren förstår mer och mer 
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desto längre in i studien som denne kommer (Holme & Solvang, 1996, s. 81). Vi fann 

också det att så var fallet för oss, allt eftersom vi genomfört ett par intervjuer så 

utvecklade vi vår intervjuteknik. Genom samtal med respondenter så byggdes vår 

kunskapsbank på under arbetets gång vilket bidrog till möjligheten att kunna ställa allt 

mer relevanta uppföljningsfrågor. 

 

2.6 Telefonintervjuer 

 

Vi har i vår studie använt oss av telefonintervjuer för att samla in empiri. 

Telefonintervjuer bedömer vi som det mest lämpliga tillvägagångssättet då vår 

urvalsgrupp har begränsat med tid. Dessutom befinner sig majoriteten av våra 

respondenter i Stockholm medan vi är i Umeå. Att fysiskt intervjua dessa skulle vara 

resurskrävande och dessutom väldigt svårt då det är många som vill ta deras tid i 

anspråk. Ett problem med telefonintervjuer kan dock vara att det inte passar att göra 

längre intervjuer per telefon då det är enkelt för respondenten att avsluta intervjun vid 

ett för oss olämpligt tillfälle (Bryman, 2008, s. 432). Vi ansåg dock inte att detta kunde 

medföra större problematik, eftersom vi dels höll kortare intervjuer (cirka 40 minuter) 

samt att skillnaderna mellan direkta intervjuer och telefonintervjuer generellt sett är få 

(Bryman, 2008, s. 432). De flesta intervjuer spelades in med respondentens samtycke. I 

de fall där inte samtycke medgavs så togs istället anteckningar kring samtalet. I enlighet 

med forskningsetiska riktlinjer så informerades även respondenten om vad 

informationen skulle användas till, och även med vilken försiktighet den kommer att 

behandlas.   

 

2.6.1 Frågorna som ställdes och varför 
 

I våra intervjuer utgick vi från en intervjuguide som utformades innan intervjuernas 

utförande. Denna intervjuguide innehöll ett antal teman och frågor, som i hög grad 

deriverats från vår teoretiska referensram. Detta gjordes för att försöka vidhålla en så 

tydlig röd tråd som möjligt. De teman och frågor som finns med i en intervjuguide kan 

dock härstamma från andra källor än just den teoretiska referensramen (Saunders et al, 

2007, s. 329). Exempel på dessa kan vara egen erfarenhet eller sunt förnuft (Saunders et 

al, 2007, s. 329). Eftersom vår kunskapsnivå om ämnet utvecklades under hela arbetes 

gång förändrades även intervjuernas utförande. Detta är enligt Holme & Solvang (1996, 

s. 81) vanligt förekommande i kvalitativa intervjuer. I grunden utgick vi dock från 

samma intervjuguide genom alla sex intervjuer. Intervjuguiden finns bifogad som 

appendix 1. 

 
2.7 Angreppssätt och kvalitativ analys av primärdata  

 

I vår kvalitativa dataanalys har vi utgått från Saunders et al (2007)  och Bryman (2008). 

Vi har kodat vår data efter hand som den samlades in, till dess att vi ansåg att teoretisk 

mättnad uppstått enligt Brymans (2008, s. 516-517) definition. Det sistnämnda innebär 

att vi samlade in data tills den punkt då det inte tillkom tillräckligt mycket nytt. 

Kodningsprocessen bestod av två faser: initial och fokuserad kodning. Det förstnämnda 

innebar en detaljerad kodning, som resulterade i många koder per stycke (Bryman, 

2008, s. 514). I den andra fasen (fokuserad kodning) försökte vi hitta de mest relevanta 

koderna för vår analys (Bryman, 2008, s. 514). I det sistnämnda steget uteslöts många 
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initiala koder, medan vissa slogs samman och vi arbetade således fram kategorier. I den 

fokuserade kodningen gick vi alltså igenom våra initiala koder för att finna de som vi 

ansåg var mest relevanta för vår studie. Det sistnämnda genomfördes dels med bas i vår 

teoretiska referensram, men också utifrån våra respondenters åsikter angående vad som 

var av störst vikt. Dessa kategorier är de rubriker som utnyttjats i vårt empirikapitel. De 

använda kategorierna härstammar således dels från vår insamlade data men också från 

vår teoretiska referensram enligt Saunders (2007, s. 492) föreskrifter. Vårt angreppssätt 

i uppsatsen är således en blandning av deduktion och induktion. Vi har därmed, dels i 

skapandet av vår intervjuguide men också i utformningen av kategorier för analys, inte 

enbart utnyttjat vår teoretiska referensram, utan också genom en öppenhet analyserat vår 

empiri. 

 

2.8 Den kvalitativa studiens trovärdighet 

 

Enligt Bryman (2008, s. 354) skall kvalitativ forskning bedömas enligt dess 

tillförlitlighet, som innefattar fyra delkriterier. Dessa är trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och möjlighet att styrka och bekräfta (Bryman, 2008, s. 354). Med 

trovärdighet menas att studien genomförts enligt uppsatta regler, samt att studien 

rapporterar i enlighet med vad som sker i verkligheten (Bryman, 2008, s. 354-355). Det 

sistnämnda verifierades genom att vi låtit respondenterna granska vår empiri och analys 

för att på så sätt verifiera att det stämmer överens med vad som faktiskt har skett, vi 

utförde därmed en s.k. respondentsvalidering. Vi skickade därmed ut våra resultat till 

våra respondenter, dessa hade därefter möjlighet att antingen konfirmera eller 

dementera det som angetts i studien (Bryman, 2008, s. 353). 

 

Det andra kriteriet är överförbarhet. Överförbarhet handlar enligt Bryman (2008, s. 355) 

om hur överförbara studiens resultat är på andra miljöer än den som undersökts. Som 

tidigare nämnts handlar kvalitativ forskning allt som oftast om intensiva studier av en 

liten grupp individer. På grund av detta blir det svårt att statistiskt generalisera studiens 

resultat på hela populationen. I och med detta är det av stor vikt att forskaren tydligt 

redogör för detaljer i den undersökta miljön (Bryman, 2008, s. 355). Det sistnämnda för 

att utomstående skall kunna värdera huruvida studiens resultat är applicerbara på andra 

miljöer eller inte (Bryman, 2008, s. 355). Vi väljer att kalla detta teoretisk 

generaliserbarhet. Läsare av denna studie bör således vara uppmärksamma på det 

faktum att studien endast behandlar svenska börsnoterade skogsbolag. Detta gör också 

studien intressant då skog och speciellt svensk skog skiljer sig väsentligt från andra 

tillgångsslag. Men läsare bör således vidta viss försiktighet vid försök att generalisera 

våra fynd till andra miljöer. 

 

Bryman (2008, s. 355) nämner som tredje kriterium den kvalitativa forskningens 

motsvarighet på reliabilitet, pålitlighet. Med detta menas att forskaren fullständigt 

redogör för alla faser i studien (Bryman, 2008, s. 355). Denna redogörelse skall sedan 

granskas av externa parter, vilka ska bedöma fasernas kvalitet (Bryman, 2008, s. 355). 

Den handledare vi blev tilldelad har i vår studie agerat som granskande, extern part. Vi 

har under hela studiens gång mottagit kritik och har på detta sätt försökt vidhålla en hög 

pålitlighet. 

 

Det fjärde kriteriet är möjlighet att styrka och konfirmera. Detta kriterium innebär enligt 

Bryman (2008, s. 355-356) att forskaren haft insikten att fullständig objektivitet i 



13 

samhällsvetenskaplig forskning ej går att uppnå. Utifrån detta skall forskaren gjort det 

uppenbart i studien om han eller hon har låtit personliga värderingar influera utförandet 

och slutsatserna (Bryman, 2008, s. 355). Vi har i studien varit medvetna om att våra 

personliga värderingar och vår teoretiska inriktning kan ha påverkat studiens utförande. 

Båda författarna till denna studie har teoretisk erfarenhet av värdering till verkligt värde. 

I och med detta har vi skapat personliga värderingar gentemot till exempel användande 

av tredje nivåns indata inom verkligt värde. Dessa personliga värderingar kan också ha 

kommit att påverka studiens innehåll. Givet det sistnämnda har vi i vår studie försökt 

vara uppmärksamma på när personliga värderingar kan ha haft inverkan på till exempel 

studiens utförande. Sådana upptäckter har vi försökt upplysa och förmedla läsaren om. 

 

2.9 Litteratursökning 

 

Vi har i vår studie använt oss av ett antal olika söktjänster. Utgångspunkterna i våra 

sökningar har dock delvis varit baserade på artikeln ”The most influential journals in 

academic accounting” skriven av Bonner, Hesford, Van der Stede & Young (2006). 

Med detta menas är att vi i den mån vi ansett att det varit möjligt, försökt använda oss 

av, enligt artikeln, så högt rankade sekundärkällor, enligt nämnd artikel, som möjligt. 

Sökningarna har genomförts i EBSCO och Google Scholar, och fulltext har kunnat 

hämtas, nästan uteslutande, genom Umeå Universitetsbiblioteks olika avtal. 

 

2.9.1 Källkritik av sekundärdata 
 

Då dels vår, men också våra källors teoretiska referensramar till stor del bygger på IFRS 

har följande del inte utgjort ett större problem. Detta eftersom IFRS kan räknas som en 

institutionell källa, vilket av Befring (1994, s. 175) anges som den mest valida och 

pålitliga källan. Som vi återkommer till kan dock även dessa typer av källor utgöra 

problem. Vi har i vår källbedömning gått igenom tre grundläggande moment. 

Momenten grundas på Befrings (1994, s. 176-178) kriterium för källkritik. 

 

1. Källans aktualitet – hur aktuell är källan i förhållande till det studien ämnar att 

beskriva?  

Då ämnet vi undersöker uppkommit under 2000-talet anser vi att samtliga källor som 

använts är tidsmässigt aktuella. När det gäller innehållsmässig aktualitet inom 

redovisningslitteratur, måste forskaren beakta det faktum att redovisningsstandarder, 

såsom IFRS, kan förändras. IAS 41 genomgick till exempel en större förändring år 

2008, angående diskonteringsräntan. På grund av detta har vi i vår litteraturgenomgång 

försökt vara medvetna om att eventuella skillnader i redovisningsstandarder och 

lagstiftning mellan källor från olika årtal kan finnas.  

 

2. Är källan oberoende? Innehar författarna till källan positioner eller incitament till att 

ge en inkorrekt bild? 

Det kan finnas en risk att årsredovisningar skönmålar företagets ekonomiska ställning 

då det kan finnas incitament till detta i enlighet med vår teoretiska referensram. Vi anser 

dock att det inte finns någon överhängande risk att årsrapporterna skulle innehålla 

materiella fel, då de tidigare granskats och undertecknats av revisorer. Men det finns 

dock ett flertal exempel på stora redovisningsskandaler där bland annat revisorn haft 

inblandning (Ramanna, 2008, s. 1). Även om dessa fall är undantag från massan, bör 

forskaren vara högst medveten om att de faktiskt förekommer. 
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Befring (1994, s. 176-177) skiljer mellan offentliga källor, vilka vanligtvis räknas som 

mer pålitliga, och privata källor. IFRS räknas här som en offentlig källa. Befring (1994, 

s. 177) nämner dock att dessa källor, vid påtryckningar av politiska eller andra 

intressen, kan utgöra de minst trovärdiga. När det gäller redovisning finns där exempel 

på när lobbyverksamheten varit så stark att till och med regelverk förändrats. Under 

tidigt 2000-tal så genomgick GAAP, den amerikanska motsvarigheten till IFRS,  större 

förändringar. Dessa förändringar innebar att företag, vid förvärv av andra företag, var 

tvungna att ta upp goodwill och dessutom skriva av den. FASB var efter stora protester 

från industrin, tvungna att implementera ett alternativ till avskrivning av goodwill 

(Ramanna, 2008). Ett företags redovisning har många intressenter, såsom aktieägaren, 

skatteverket och kreditgivare. Detta torde innebära att det i sin tur finns många 

intressenter till det som reglerar redovisningen, såsom IFRS och GAAP. Till följd av 

detta, bör forskaren, i enlighet med Befring (1994) förhålla sig till källans 

självständighetsgrad. 

 

3. Hur pass väl stämmer källans budskap överens med liknande källor från samma tid? 

Denna punkt är främst aktuell då studien behandlar ett ämne som är unikt, och som få 

kan bekräfta. Alternativt att ämnet är så pass gammalt att få kan verifiera det som 

påstås. Då vår studie återigen behandlar ett aktuellt ämne var det sistnämna inte ett 

problem. Värdering till verkligt värde generellt, men även med ett fokus på IAS 41, är 

ett välutforskat område. Med detta menas att det finns otaliga oberoende källor som 

behandlar samma saker. Denna punkt utgjorde med andra ord en ytterst liten del av vår 

källkritik. 

 
2.10 Forskningsetik 

 

Våra etiska ställningstaganden har gjorts enligt uppsatta riktlinjer av Bryman & Bell 

(2003, s. 539-545). För vår kvalitativa studie har samtliga respondenter informerats om 

deras rätt till anonymitet. Alla av dessa har medgett att anonymitet önskas då våra 

respondenter påpekat en överhängande risk för att deras åsikter sammankopplas med 

den organisation som de företräder. För att garantera våra respondenters anonymitet har 

vi ”neutraliserat” kön, organisationer som respondenten talar om, och, annat som skulle 

kunna länkas till denne (Bryman & Bell, 2003, s. 541). Vi har under 

datainsamlingsprocessen förklarat för samtliga respondenter, vilka vi är, vad vårt syfte 

med intervjun är, samt, vad den insamlade datan uteslutande kommer att användas till. 

All information har sedermera hanterats med största varsamhet. 
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3. Teoretisk referensram 

 
I detta kapitel kommer den teoretiska bakgrund som styrt vårt arbete att presenteras.  

För att fånga helhetsperspektivet kring problematiken som värdering av skog, utifrån 

framtida kassaflöden medför, så tror vi att vår teoretiska referensram inte bör 

begränsas till att endast innefatta det redovisningsmässiga ramverk som framställts av 

IASB. Vi har även efter extensiv litteratursökning fördjupat våra kunskaper inom ämnet 

och inkluderat tidigare relevanta studier från flertalet, vida citerade, auktoriteter inom 

forskningsfältet: värdering av skog till verkligt värde. Vår målsättning beträffande 

litteratursökningen, har under arbetets gång alltid varit att inta ett specifikt 

förhållningssätt till vår forskningsfråga, och därmed arbeta med litteratur som har 

stark anknytning till vår studie. I dagsläget är de studier som finns av värdering till 

verkligt värde av skog dock relativt begränsade, och forskningsfältet har i hög grad 

styrts av ett fåtal auktoriteter inom ämnet, vars verk har kommit att fungera som 

teoretisk referensram och tidigare forskning till vår studie. 

 

3. 1 Redovisningens intressenter och syfte 

 

Ett företag har flertalet intressenter som utifrån olika perspektiv vill ta del av 

information rörande företagets ekonomiska ställning. Hendriksen & Breda (1992, s. 

165) pekar på att listan kan göras lång, och belyser detta genom att vidare redogöra 

kring att ägare förväntar sig utdelning på satsat kapital, samtidigt som anställda vill ha 

lön för utfört arbete, och leverantörer betalt för sina varor. Således är det nödvändigt att 

företaget kan generera tillräckligt med pengar för att kunna tillgodose samtliga 

intressenters krav (Hendriksen & Breda, 1992, s. 165). 

 

IFRS (Föreställningsram, p. 12) definierar redovisningens syfte utifrån att: 

 

”De finansiella rapporternas syfte är att tillhandahålla information om ett företags 

ekonomiska ställning och resultat samt om förändringar i den ekonomiska ställningen. 

Informationen är användbar för olika användare som underlag för deras beslut i 

ekonomiska frågor”.  

 

Vidare så definieras ytterligare ett syfte i IFRS (Föreställningsram, p. 14): 

 

”De finansiella rapporterna visar även företagsledningens förmåga att sköta företaget 

och ansvara för de resurser som anförtrotts dem. De användare som bedömer 

ledningens förmåga att förvalta och ansvara för verksamheten, gör detta därför att 

bedömningen utgör underlag för beslut i ekonomiska frågor, såsom beslut om att 

behålla eller avyttra ett innehav i företaget, eller beslut om att förnya ledningens 

uppdrag eller att låta det upphöra.”. 

 

Utifrån citatet ovan kan vi urskilja att förvaltarskapet har en central roll i redovisningens 

syfte. Med förvaltarskap avses att ägare vill kunna utvärdera hur väl deras kapital 

förvaltas. Sammanhanget ovan kan länkas till teorin om ett rådande agent – principal 

förhållande. (Hendriksen & Breda, 1992, s. 206) beskriver att agenten handlar i 

principalens intresse, för detta belönas sedan agenten av principalen. Ett typexempel på 

ett agent-principal förhållande är ett företags ledning och dess ägare, vilket i många fall 
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är två olika parter. För att principalen skall kunna utvärdera agentens prestation så är 

finansiella rapporter av yttersta vikt. Rapporterna kan fungera som en måttstock för 

vilken belöning för utfört arbete som agenten är berättigad till baserad på agentens 

prestationer under den givna tidsramen (Smith, 2006, s. 18). Vidare påpekar Smith 

(2006, s. 18) att utifrån ägarens perspektiv så fungerar finansiella rapporter som 

beslutsunderlag för ägare i frågor som berör minskat, fortsatt eller utökat innehav av 

aktieposter i företaget. 

 

Hendriksen & Breda (1992, s. 127) redogör kring deras ståndpunkt i syftet med 

finansiell redovisning. Författarna förklarar att redovisningens mål är att mäta tillgångar 

som bärs av enheter, och samtidigt belysa de skulder och intressen som finns kopplade 

till enheten (Hendriksen & Breda, 1992, s. 127). Vidare skall förändringar i företagets 

balansräkning mätas, och dessutom skall dessa förändringar kunna spåras till en given 

tidpunkt (Hendriksen & Breda, 1992, s. 127). Redovisningen åsyftar också att 

användare av finansiella rapporter ska kunna följa företagets finansiella utveckling 

(Hendriksen & Breda, 1992, s. 127). 

 

Sammanfattningsvis så kan vi således utifrån (p. 12, p. 14) sammanfatta syftet med 

finansiella rapporter som att de ska fungera som informationsunderlag rörande 

företagens ekonomiska verksamhet, samtidigt som finansiella rapporter ska kunna förse 

ägare med indikationer kring hur deras ekonomiska medel förvaltas. Utifrån ovan 

definitioner tolkar vi det som att ägarens behov har en central roll kring, varför och hur 

ekonomiska rapporter presenteras. 

 

3.2 Svensk redovisning ur ett historiskt perspektiv 

 

För att läsaren ska få en inblick i vad man rör sig bort ifrån, sedan IFRS infördes, samt 

vad som har format Svensk redovisningstradition så bedömer vi att det för studien är 

relevant att placera begreppet i en historisk kontext. Under 1976 så tillkom den svenska 

bokföringslagen och i samband med detta så bildades Bokföringsnämnden (BFN). BFN 

bildades med syftet att kunna reglera begreppet ”god redovisningssed” och inte lämna 

definitionen av begreppet till enskilt privata aktörer (Thomasson et al., 2013, s. 91). En 

redogörelse kring begreppet ”god redovisningssed” gavs i förarbetet till bokföringslagen 

från 1976. Termen preciserades i förarbetet som ”en faktiskt förekommande praxis hos 

en kvalitativt representativ krets av bokföringsskyldiga” (prop. 1975:104, s.148). Till 

den idag tillämpade bokföringslagen (1999:1078) så avgränsas begreppet ”god 

redovisningssed”, till normer som förutom lagar och föreskrifter baseras på praxis och 

rekommendationer från normgivande organisationer såsom, Rådet för finansiell 

rapportering, Bokföringsnämnden eller Finansinspektionen (Thomasson et al., 2013, s. 

114). 

 

Historiskt sett har den svenska lagstiftningen influerats mycket av den franska och tyska 

traditionen (Thomasson et al., 2013, s. 93-94). Men efter andra världskriget och 

aktiemarknadens ökade betydelse, så har Svensk redovisning allt mer influerats av de 

anglosaxiska nationerna (Thomasson et al., 2013, s. 93-94). År 2002 så beslutade 

Europarlamentet och dess råd om en särskild förordning. Förordningen reglerar hur 

börsnoterade företag inom EU:s medlemsländer ska upprätta sin årsredovisning (Mirza 

& Holt, 2011 s. 3). Under 2005 trädde förordningen i kraft, och sedan dess redovisar 

börsnoterade bolag enligt IFRS. Introduktionen av IFRS medför att Svenska aktiebolag 
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redovisar enligt skilda regelverk. Privata aktiebolag redovisar i enlighet med K2-K3 

samtidigt som publika bolag redovisar enligt IFRS (Thomasson et al., 2013, s. 94). 

 

Under Svensk- redovisnings historia och lagstiftning så har borgenärsintresset utgjort en 

central del (Thomasson et al., 2013, s. 93). Innan handeln på aktiemarknaden tog fart så 

finansierades många företag genom banklån (Thomasson et al., 2013, s. 93). För att 

bankerna skulle kunna låna ut pengar, var det också nödvändigt för banken att kunna 

bedöma risken av de pengar som lånades ut (Thomasson et al., 2013, s. 93).  Om man 

jämför de två intressentgrupperna, borgenärer och ägare så kan en viss differens 

urskiljas i vad de efterfrågar. Kreditgivare söker inte maximal avkastning på sitt kapital, 

utan vill snarare ha tillbaka de utlånade pengarna tillsammans med räntebetalningar. 

Jämför man risken mellan dessa två intressentgrupper så bär aktieägarna den största 

risken och därmed har också aktieägarna högst avkastningskrav. Smith (2006, s. 20) 

pekar på att långivares främsta intresse av finansiell redovisning är att bedöma 

kreditrisken hos en eventuell låntagare. Vidare gör Smith (2006, s. 20) en klar 

distinktion mellan ägare och långivares intressen av finansiell rapportering. Författaren 

pekar på att ägare har intresse av att bedöma alla potentiella framtidsscenarier i jakten 

på avkastning på satsat kapital (Smith, 2006, s. 20). Kreditgivarens behov beskriver 

författaren snarare som mer av ”antingen-eller-karaktär”, då långivare inte kan dra nytta 

av onödigt risktagande (Smith, 2006, s. 20). En kreditgivare erhåller sina 

räntebetalningar oavsett om företaget går med vinst eller förlust, och har dessutom 

förmånsrätt om bolaget inte kan driva verksamheten vidare (Nilsson et al., 2002, s. 

211). Aktieägare har däremot ingen rätt till utdelning om företaget går med förlust och 

riskerar dessutom sina satsade pengar om bolaget går i konkurs (Nilsson et al., 2002 s. 

211). 

 

3.2.1 Försiktighetsprincipen och den konservativa redovisningen 
 

I Sverige har det grundläggande antagandet om försiktighetsprincipen haft en stark 

tradition (Thomasson et al., 2013, s. 97). Försiktighetsprincipens innebörd åsyftar att 

utformaren av finansiella rapporter ska värdera sina tillgångar försiktigt, och enhetens 

skulder bör hellre värderas för högt än lågt (Thomasson et al., 2013, s. 97). Vidare så 

ska vinster som ännu ej realiserats inte påverka resultaträkningen, dvs. att en intäkt kan 

inte redovisas enbart på basis av att en tillgång ökar i värde (Thomasson et al., 2013, s. 

97). Skiftet till IFRS innebär ett avsteg från försiktighetsprincipen då tillgångar kan 

värderas till verkligt värde samtidigt som förändringen i värde tillåts påverka bolagens 

resultaträkning. 

 

Begreppet konservativ redovisning innebär att framtida vinster ej ska tas upp som 

intäkt, samtidigt som framtida förluster kostnadsförs i ett tidigt skede (Barlev & 

Haddad, 2003, s. 386). Företagets skulder bör hellre värderas för högt än för lågt medan 

tillgångar ska värderas varsamt (Barlev & Haddad, 2003, s. 386). Med andra ord så kan 

vi tolka det som att den som redovisar enligt försiktighetsprincipen också bör betraktas 

redovisa konservativt, då begreppens innebörd är mycket snarlika. 

 

Wolk (et al., 2004, s. 137) beskriver den konservativa redovisningen utifrån 

standardsättares utgångspunkt. Författarna påpekar att konservativ redovisning ska 

utmynna i att intäkter redovisas sent medans kostnader hellre redovisas för tidigt (Wolk 

et al., 2004, s. 137). Vidare nämner Wolk (et al., 2004, s. 137) att tillgångar ska värderas 
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försiktigt och företagets skulder ska värderas högt. Syftet med den konservativa 

redovisningen är att inte skönmåla företagets ekonomiska ställning. Utifrån detta 

resonemang vill vi poängtera att den konservativa redovisningen har en stark 

anknytning till borgenärsperspektivet. Kreditgivare har generellt inget intresse av att 

låntagare värderar sina tillgångar vårdslöst, då de söker en realistisk överblick över 

företagens framtida betalningsförmåga. 

 

Basu (1997, s. 35) påstår att det konservativa synsättet kring redovisningen, har 

påverkat redovisningen i både teori och praktik ända sedan det tidigt 1500 - tal. Den s.k. 

”Prudence Principle” vilket torde vara den internationella versionen av det som på 

svenska benämns försiktighetsprincipen, definieras enligt : ”förutspå inga vinster, men 

förutspå däremot alla kostnader” (Watts, 2003a). Demaria & Dufour (2007, s. 6) hävdar 

således att enligt den traditionella definitionen av konservativ redovisning så skulle 

aktieägares egna kapital ständigt vara undervärderat. 

 
3.3.1 Paradigmskiftet 
 

Barlev & Haddad (2003 s. 383) beskriver det nya sättet att redovisa tillgångar som ett 

paradigmskifte, då värdering till verkligt värde är att betrakta som ett mer liberalt 

förhållningssätt till värdering av tillgångar än dess föregångare, redovisning till 

anskaffningsvärde. Hitz (2007, s. 327) definierar en paradigm som en grupps gemensam 

värdegrund och tro kring ett givet fenomen. Tillämpat på externredovisning så hävdar 

författarna att rådande paradigm inom ämnet bör definieras som en gemensam 

övertygelse av redovisningens huvudsakliga mål och med vilka redovisningsprinciper 

som bäst bidrar till att målet uppfylls (Hitz, 2007, s. 327). Vidare anser Hitz (2007, s. 

327) att paradigmen kring verkligt värde vilar på att tanken om att redovisningens 

uppgift primärt är att förse intressenter med relevant och beslutsgrundande information. 

 

Barlev & Haddad (2003, s. 383) bekräftar Hitz (2007, s. 327) föreställningar om att 

värdering till verkligt värde är en produkt av den globala marknadens behov av mer 

relevant information till grund för beslutsfattande. Barlev & Haddad (2003, s. 384) 

anser att tidigare värdering utifrån anskaffningsvärde, faktiskt skymmer företagets 

finansiella position, då de pekar på att anskaffningsvärdet av tillgångar, och det verkliga 

värdet ofta är vida skiljt från varandra. Författarna förklarar att i och med tillämpningen 

av verkligt värde, så har ledningens förmåga att påverka resultatet minskat, och de talar 

istället om ”marknadens röst” som hörs allt tydligare (Barlev & Haddad 2003, s. 384). 

Med en tydligare ”marknadens röst” avser Barlev & Haddad (2003, s. 384) att det 

numera är marknaden som allt mer styr hur tillgångar värderas. 

 

Vi är helt eniga med Barlev & Haddad (2003, s. 384) om att värdering utifrån verkligt 

värde bättre speglar företagets ekonomiska ställning. Men utifrån vår synpunkt så skulle 

vi vilja förstärka att detta antagande är helt beroende på vilken nivå av indata i den 

treskaliga hierarkiska modellen som värderingen baseras på. Ser man till värdering av 

skog utifrån diskonterade framtida kassaflöden, så kan vi inte se hur skiftet skulle stärka 

”marknadens röst”, eller ge upphov till en mer exakt värdering av växande skog. Vi 

anser att det är alldeles för mycket osäkerhet och subjektivitet som råder kring de 

variabler som kommer att påverka värderingen.  

 

Herbohn & Herbohn (2006, s. 187) benämner värdering utifrån tredje nivåns indata som 

”in-house valuation”, där ledningen själva avgör i vilka värden företagets verksamhet 
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ska speglas. Herbohn & Herbohn (2006, s. 187) ger oss vidare stöd för vår kritik då 

författarna pekar på att den harmonisering av redovisningen som skulle uppnås genom 

införandet av IAS 41, ironiskt nog medfört att finansiella rapporter för skogsägande 

bolag är allt mer svåra att jämföra med varandra. Vidare så styrks även detta 

resonemang ytterligare av Elad (2004, s. 633) som argumenterar för att värdering utifrån 

framtida diskonterade kassaflöden medför jämförelsemässiga komplikationer. Elad 

pekar på att en implementering av IFRS i utvecklingsländer skulle medföra stora 

kostnader för bolag med en sedan tidigare stressad ekonomi (Elad, 2004, s. 633). Dessa 

kostnader uppkommer framförallt då de biologiska tillgångarna årligen ska värderas om 

(Elad, 2004, s. 633). Således anser vi att det finns vissa etiska betänkligheter gällande 

implementering av IFRS utifrån att det globala jämförelse-perspektivet kan rubbas 

ytterligare då det i linje med Elads (2004, s. 633) argument finns möjligheter att företag 

i utvecklingsländer kan komma att exkluderas. 

 

3.4 IFRS Föreställningsram 

 

Mirza & Holt (2011, s. 2) redogör för gränsdragningen mellan en regelbaserad och en 

principbaserad redovisningsstandard. Enligt Mirza & Holt (2011, s. 2) har IASB försökt 

utforma en standard utifrån tydliga principer, men som ibland kräver viss tolkning av 

användaren, därmed valet att definiera de som principbaserade. Motsatsen till en 

principbaserad redovisningsstandard förklaras vara en regelbaserad standard (Mirza & 

Holt, 2011, s. 2). Enligt författarna så ges användaren av en regelbaserad standard 

tydliga riktlinjer om dess tillämpning, och till följd av detta ges mindre utrymme för 

egen tolkning i jämförelse med den principbaserade standarden (Mirza & Holt, 2011, s. 

2). Punkt (1d) i IFRS föreställningsram definierar syftet med ramverket: 

 

”Vägleda dem som upprättar finansiella rapporter att tillämpa IAS och hantera frågor 

som ännu inte behandlats i någon IAS”. 

 

Utifrån ovanstående citat kan vi härleda Mirza & Holts (2011, s. 2) definition av IFRS 

som ett principstyrt ramverk snarare än en ensidig tillämpning med givna svar. 

 

IFRS baseras på fyra huvudsakliga kvalitativa egenskaper som ett företags finansiella 

rapporter ska skildras utifrån. Med kvalitativa egenskaper avses ”de egenskaper som 

gör informationen i de finansiella rapporten användbar för användarna” (IFRS 

föreställningsram p.24). Enligt IFRS föreställningsram (p. 24) utgörs de fyra kvalitativa 

egenskaperna av begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. Med 

begriplighet avses att den information som lämnas i finansiella rapporter är förståelig 

för användaren, givet en viss ekonomisk förkunskap. Information som anses vara för 

komplicerad får dock inte utelämnas på grund av detta skäl (IFRS Föreställningsram, p. 

25). 

 

För att information ska anses vara relevant bör informationen ha möjlighet att influera 

användares beslut. Med detta avses om informationen påverkar bedömningen av 

inträffade, aktuella och framtida händelser genom att bekräfta eller korrigera tidigare 

bedömningar (IFRS Föreställningsram, p. 26). Wolk (et al., 2004, s. 202) bryter ned 

relevanskriteriet i tre beståndsdelar. Författarna pekar på att för information skall 

betraktas som relevant så bör informationen kunna användas som data för att vidare 

kunna prognostisera framtida storheter (Wolk et al., 2004, s. 202). Vidare anser Wolk 
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(et al., 2004, s. 202) att relevant information ska kunna fungera i utvärderande syfte av 

företagets ledning i det avseendet att företagets nuvarande ekonomiska ställning kan 

sättas i kontrast mot tidigare förväntningar. Wolk (et al., 2004, s. 202) poängterar också 

vikten av att information presenteras vid rätt tillfälle för att betraktas som relevant. 

Information anses enligt författarna presenteras vid rätt tillfälle, om informationen har 

möjlighet att påverka beslutsfattande innan beslutsfattaren har tappat sin kapacitet att 

påverka en framtida händelse. 

 

Information som anges i finansiella rapporter anses vara användbar, endast om den är 

tillförlitlig. Informationen är tillförlitlig om den inte innehåller väsentliga felaktigheter 

och inte är vinklad (IFRS Föreställningsram, p. 30). Fakta rörande företagets 

ekonomiska ställning kan ibland vara relevant, men samtidigt bedömas otillförlitlig 

(IFRS Föreställningsram, p. 31). Information av denna karaktär bör behandlas varsamt i 

finansiella rapporter då den riskerar att vilseleda användare (IFRS Föreställningsram, p. 

31).  

Den sista kvalitativa egenskapen är jämförbarhet, finansiella rapporter som företaget 

lämnar måste innehålla information så att användarna ska kunna bilda sig en 

uppfattning om trender i företagets resultat och ställning (IFRS Föreställningsram, p. 

39). En möjlighet att jämföra olika företags finansiella rapporter ska också finnas. 

Därför måste företagen konsekvent tillämpa samma värderingsmodell från år till år 

(IFRS Föreställningsram, p. 39). Vidare ska också resultatet presenteras på samma sätt 

under åren, allt för att underlätta för jämförelser (IFRS Föreställningsram, p. 42). 

Jämförbarheten innebär även att användare av finansiella rapporter ska informeras om 

de redovisningsprinciper som företagets redovisningar bygger på (IFRS 

Föreställningsram, p. 40).  

 
3.4.1 Motstridigheter inom IFRS föreställningsram 
 

I vissa fall kan de kvalitativa egenskaperna vara motsägelsefulla. Gassen & Schwedler 

(2008, s. 3) pekar på en rådande inkongruens mellan relevans och tillförlitlighet. Som 

tidigare påpekat innebär relevanskriteriet att informationen bör ha möjlighet att kunna 

påverka användares beslut, och tillförlitlighetskriteriet syftar till att informationen bör 

vara fri från väsentliga fel (IFRS Föreställningsram, p. 26, p. 31). Som väsentliga fel 

avses de felaktigheter som kan komma att påverka användares beslut. Värdering till 

verkligt värde är starkt kopplat till relevanskriteriet, då man försöker lista tillgången så 

nära som dess ”verkliga värde” man kan komma (Gassen & Schwedler, 2008, s. 3). 

Givet att resultatet av värderingen hamnar nära den sanning som verkligt värde åsyftar, 

så bidrar detta till att användaren förses med mer beslutsgrundande information. 

  

Sätts värdering till verkligt värde i kontrast mot dess alternativ, dvs. värdering till 

anskaffningsvärde minskat med eventuella avskrivningar, så anser vi att värdering till 

verkligt värde för många tillgångar kan anses vara av högre relevans.  Gassen & 

Schwedler (2008, s. 3) påpekar att medan relevanskriteriet är starkt kopplat till 

värdering till verkligt värde så råder samma förhållande mellan värdering till 

anskaffningsvärde och tillförlitlighetskriteriet. Tanken bakom tillförlitlighet i denna 

kontext vilar på konceptet om trovärdighet och verifierbarhet. Trovärdigheten speglas ur 

att det bör finnas en viss korrespondens mellan bokfört och ekonomiskt värde, medan 

verifierbarheten åsyftar att de transaktioner som hävdas ägt rum också ska vara möjligt 

för utomstående granskare att kontrollera (Barlev & Haddad 2003, s. 386). Vi anser 

även att värdering till verkligt värde har vissa motsättningar mot den kvalitativa 
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egenskapen om försiktighet. Enligt principen om försiktighet (IFRS Föreställningsram, 

p. 37) så bör bedömningar göras varsamt för att inte överskatta tillgångar och intäkter, 

alternativt underskatta skulder och kostnader. Tillämpning av värdering utifrån framtida 

diskonterade kassaflöden kan utifrån detta kriterium anses vara kontroversiellt, då 

värderingarna baseras på en rad icke-observerbara indata som utformaren av finansiella 

rapporter ges fria händer att estimera. Det är således svårt för intressenter att styrka att 

den kvalitativa egenskapen gällande försiktighet beaktas vid utformandet av finansiella 

rapporter. 

  

Ett resonemang kring avvägningen mellan relevans och tillförlitlighet förs i IFRS 

föreställningsram (p. 43). Enligt IFRS föreställningsram (p. 43) så bör tidsaspekten 

beaktas. Vid fördröjd publikation av information så kan det medföra att informationen 

tappar sin relevans, dvs. den kan inte i större grad fungera som beslutsunderlag för 

användare av finansiella rapporter. Det kan därmed stundtals vara nödvändigt att 

rapportera effekter av en affärshändelse innan alla konsekvenser blir kända, även om 

tillförlitligheten påverkas negativt. IFRS föreställningsram (p. 43) pekar vidare på att 

relevans måste vägas mot tillförlitlighet utifrån målsättningen om att förse användare 

med beslutsgrundande information. IFRS föreställningsram (p. 45-46) sammanfattar det 

resonemang som utformningen av finansiella rapporter bör vila på. Punkt 45 förstärker 

det faktum att en avvägning mellan olika kvalitativa egenskaper ofta är nödvändig. I 

praktiken bör avvägningen ske med en lämplig balans av de utsatta kvalitativa 

egenskaperna och det är den professionella bedömningen som är avgörande. Detta är ett 

typexempel kring hur det principbaserade regelverket som Mirza & Holt (2011, s. 2) 

redogör kring fungerar. Istället för att förse utformare av finansiella rapporter med 

precisa detaljbeskrivningar kring hur årsrapporten bör se ut, så lämnas istället utrymme 

för experter att avgöra detaljfrågor. Men alla beslut ska grundas på det faktumet att man 

åsyftar att förse användare av finansiella rapporter med en rättvis och sanningsenlig bild 

av företagets ekonomiska verksamhet (IFRS Föreställningsram, p. 46). 

 

3.5 Värdering till verkligt värde enligt IFRS 

 

IFRS 13 är den standard som djupgående behandlar innebörden av verkligt värde.  

Standarden började att tillämpas först efter den 1 januari 2013 (IFRS 13, Appendix C1).  

 

IFRS 13 definierar verkligt värde som den summa vilken säljaren skulle erhålla vid 

försäljning av en tillgång, givet normala marknadsförhållanden, och förutsatt att både 

säljare och köpare agerar i sitt bästa intresse (IFRS 13, p. 9).  

Utifrån denna definition vill vi förstärka att det således är tänkt att marknaden ska 

värdera tillgången och inte bolagen själva. IFRS 13 uttrycker vidare att intentionerna 

från tillgångens ägare kring huruvida tillgången bör säljas eller inte, har ingen påverkan 

på dess värde, enheten ska därmed bara söka stöd ur marknadsinformation när dem 

värderar den underliggande tillgången eller skulden (IFRS 13, p. 20). 

 

Demaria & Dufour (2007, s. 7) är av uppfattningen att värdering till verkligt värde 

snarare bör ses som ett nytt sätt att redovisa snarare än enbart ett sätt att värdera 

tillgångar. Författarna hänvisar till principen om ”substance over form” (Demaria & 

Dufour, 2007, s. 7). Principen beträffande ”substance over form” bygger på att om en 

affärshändelse har en ekonomisk innebörd som är frånskild dess juridiska innebörd, så 
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bör man istället redovisa efter den ekonomiska innebörden av händelsen (Smith, 2006, 

s. 28).  

 

Vid värdering till verkligt värde är det enligt IFRS tillåtet att använda observerbara 

indata såväl som icke-observerbara indata (IFRS 13, p. 36). Med observerbara indata 

avses listade marknadspris som användare av finansiella rapporter har tillgång till. Icke-

observerbara indata utgörs av information som utomstående inte har tillgång till som 

t.ex. framtida kassaflöden, diskonteringsränta m.m. (IFRS 13, p. 38). Standarden 

betonar dock att utformare av finansiella rapporter bör maximera användandet av 

observerbar indata (IFRS 13, p. 67) Som tidigare påpekat så baseras IFRS 13 på en 

treskalig hierarki av indata för värdering (IFRS 13, p. 72). I första hand ska tillgångar 

värderas utifrån listade marknadspriser (IFRS 13, p. 76). Finns inga listade 

marknadspriser tillgodo så bör företaget istället värdera analogt med liknande 

tillgångsslag som grund till värderingen (IFRS 13, p. 82). Finns det ännu ingen relevant 

data att använda som grund till värderingen, bör enheten istället söka att estimera de 

framtida kassaflöden som tillgången kommer att generera, dessa ska sedan 

nuvärdesberäknas utifrån vald diskonteringsränta till dagen för värderingens datum 

(IFRS 13, p. 86-90).  

 

Viktigt att notera här är att värdering till verkligt värde kan ha olika betydelser.  

Vid användning av första nivåns indata är problemen oftast få. Barlev & Haddad (2003, 

s. 395) skriver att i ett idealt system för verkligt värde, där marknadspriser existerar för 

alla tillgångar och skulder, är subjektiva antaganden få, vilket följaktligen leder till 

minskat utrymme för ledningen att manipulera resultat. Verkligheten för ett flertal 

tillgångar är tyvärr inte riktigt så idealisk. Faktum är att många tillgångar, på grund av 

faktorer såsom tillgångens unicitet eller storlek, handlas på illikvida marknader. 

Exempel på sådana tillgångar är växande skog, gallerior och affärsrörelser. 

   

Desto längre ner i hierarkin företaget tvingas gå för att värdera sina tillgångar, desto mer 

subjektivitet och osäkerhet tvingas företagen inkludera i en värdering. Gassen & 

Schwedler (2008, s. 2) rekommenderar standardsättarna att skilja på olika typer av 

verkligt värde. Detta eftersom användbarheten kan skilja sig, beroende på om det 

verkliga värdet är hämtat ur första eller tredje nivåns indata. Som tidigare påpekat så 

fann Gassen & Schwedler (2008, s. 2) i deras studie ”Attitudes towards Fair Value and 

other Measurement Concepts: An Evaluation of their Decision-usefulness” att 

investerare och analytiker ser på tredje nivåns värderingar med viss skepticism. 

 

3.5.1 IAS 41 
 

I enlighet med IAS 41 (p. 12) ska biologiska tillgångar redovisas till verkligt värde efter 

avdrag för försäljningskostnader. Enligt IAS 41 (p. 3) så skiljer standarden på jord och 

skogsbruksprodukter, vid skördetillfället, och efter skörden. Vid skördetillfället är IAS 

41 fortfarande gällande, men därefter är produkterna att betrakta som varulager och 

enligt standarden ska IAS 2 varulager tillämpas. 

  

Vidare är standarden tillämplig på verksamheter vilka karaktäriseras av att de har 

förmåga att ändras: ”levande växter och djur kan genomgå biologisk omvandling”, samt 

även att verksamheten ska kunna styra och underlätta för biologisk omvandling (IAS 

41, p. 6). Med biologisk omvandling avses kvantitativ eller kvalitativ tillväxt alternativt 
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försämring, fortplantning dvs. framställning av nya levande djur och växter, eller 

produktion av jord- och skogsbruksprodukter som exempelvis teblad, latex och mjölk 

(IAS 41, p. 7). Enligt Aryanto (2003, s. 2) så vilar konceptet om att beakta den naturliga 

tillväxten i varor på att biologiska tillgångar när som helst kan säljas under dess 

livscykel. Beroende på vart tillgången befinner sig i livscykeln så kommer tillgångens 

värde stå i paritet till denna. Ett äldre träd tenderar att värderas högre än ungskog då 

äldre skog kommer att kunna rendera mer timmer, vilket är den underliggande varan 

som den biologiska tillgången omsätts till (Aryanto, 2003, s. 2). 

  

Standarden består av en värderingshierarki, där information till grund för värdering först 

söks ur listat marknadspris (IAS 41, p. 17). I brist på marknadspris bör man istället 

värdera utifrån det senaste marknadspriset, alternativt värdera analogt utifrån liknande 

tillgångar eller via uppräkning med jämförelseindex (IAS 41, p. 17-18). Vid avsaknad 

av relevant information för värdering utifrån andra nivåns indata bör följaktligen 

framtida diskonterade kassaflöden användas som värderingsmetod (IAS 41, p. 20). Värt 

att påpeka är att vid värdering till verkligt värde ska inga avdrag göras för betalningar 

avseende framtida finansiering av tillgången, beskattning, eller kostnader för 

återställning efter det att tillgången skördats (IAS 41, p. 22). Tillämpat på 

skogsnäringen medför detta således att enheten inte bör beakta de lagstadgade kostnader 

för återställning som bärs vid återplantering av skövlad skog (5§ Skogsvårdslagen 

1979:429). Skogsägande bolag upplever dock p. 22 som svår att tillämpa och har till 

följd av detta gått ihop och enats om en egen praxis kring återplanteringskostnader. 

IASB har gett sitt godkännande och skogsägande bolag beaktar nu 

återplanteringskostnader i sin redovisning trots IAS 41, p. 22 (Flamm, et. al., 2006, s. 

53). 

 

IAS 41 (p. 25) ger ett ytterligare alternativ till värdering då möjlighet ges att värdera 

biologiska tillgångar med anknytning till mark som, differensen av den kombinerade 

tillgången reducerat med värdet på marken som tillgången är länkad till. Vilket tillämpat  

på skog skulle se ut enligt följande: 

 

Värdet på skogsmark – Värdet på mark = Värdet på biologisk tillgång (skog)  

 

Värdet på mark och rapportering av marktillgångar behandlas generellt inte i IAS 41 

utan det är snarare IAS 16 som görs gällande för marktillgångar. 

 

IAS 41 förutsätter att värderingen är att betrakta som tillförlitlig och vid de tillfällen 

ingen tillförlitlig värdering kan ges, så hänvisas istället till värdering utifrån 

anskaffningsvärdet efter avdrag för eventuella ackumulerade avskrivningar (IAS 41, p. 

30). Företag ska vid varje rapportperiods slut estimera eventuella förändringar i verkligt 

värde (IAS 41, p. 12). Förändringen ska i sin tur påverka enhetens resultatrapport, dvs. 

en vinst ska tas upp om förändringen är positiv, och en förlust tas upp i de fall 

förändringen är negativ (IAS 41, p. 26). Att förändringar i verkligt värde tillåts påverka 

enhetens resultatrapport får konsekvenser. Lefter & Roman (2007, s. 22) pekar på både 

för och nackdelar med detta. Enligt författarna så ges användare av finansiella rapporter 

större insyn i företagets skötsel vilket förenklar utvärdering av ledningen (Lefter & 

Roman, 2007, s. 22). Men Lefter & Roman (2007, s. 22) påpekar också att då 

värdeförändringar i biologiska tillgångar tillåts påverka företagets resultaträkning så 

bidrar det till ökad volatilitet, vilket i sin tur bidrar till att det kan vara allt svårare för 

användare av finansiella rapporter att prognostisera framtiden. 
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3.5.2 Upplysningar vid värdering utifrån tredje nivåns indata 

 

Enligt Herbohn & Herbohn (2006, s. 180) öppnar subjektivitet och osäkerhet upp för 

manipulation av finansiella rapporter. Vidare påpekas att medföljande upplysningar 

kring gjorda antaganden till finansiella rapporter ofta är att betrakta som bristfälliga 

(Herbohn & Herbohn, 2006, s. 186). Herbohn & Herbohn (2006, s. 187) pekar på att 

över hälften av de 13 företag som forskarna undersökt har undanlåtit att utelämna 

detaljerad information kring de antaganden som gjorts. Dessutom har enbart 3 av dessa 

13 företag bifogat en känslighetsanalys där användare av finansiella rapporter kan ta del 

av information om hur förändringar av olika variabler påverkar företagets värdering 

(Herbohn & Herbohn, 2006, s. 186). 

 

Sundgren (2013, s. 6) är av uppfattningen att tillförlitliga noter är direkt avgörande för 

att kunna bedöma trovärdigheten i värderingarna utifrån värdering av andra och tredje 

nivåns indata. Författaren hävdar att då utförliga noter finns tillhanda, så kan investerare 

själv bedöma trovärdigheten av de antaganden som gjorts vid värdering till verkligt 

värde (Sundgren, 2013 s. 6).  Vidare illustrerar Sundgren (2013, s. 6) behovet av 

utförliga upplysningar genom sitt exempel av det Finska fastighetsbolaget Citicon. 

Citicon tillämpar värdering till verkligt värde utifrån framtida diskonterade kassaflöden 

för värdering av deras förvaltningsfastigheter. Vid Citicons bokslut så medföljer även 

noter gällande antaganden som gjorts kring diskonteringsränta, förväntade uteblivna 

intäkter, estimerad tillväxt i driftskostnader, tillsammans med andra noter som gör det 

möjligt för investeraren själv att bedöma kvalitén av värderingen (Sundgren, 2013 s. 6). 

Värt att påpeka är att IFRS inte ställer något krav på utformare av finansiella rapporter 

att inkludera dessa noter som Citicon bifogar i sin årsrapport. Utifrån detta hävdar 

Sundgren (2013 s. 6) således att det är med varierande detaljrikedom som bolagen 

presenterar sina resultat och yppandet av relevanta antaganden skiljer sig avsevärt från 

land till land. 

  
Vi är av samma uppfattning som Herbohn & Herbohn (2006) och Sundgren (2013) att 

relevanta noter bör finnas tillgängliga. Utelämnandet av noter vid värdering av skog och 

andra tillgångar medför ett avsteg från tillförlitlighetsprincipen. Noterna kan åtminstone 

ge investerare en uppfattning om hur pass trovärdig denna värdering är.  Men vi vill 

också påpeka att vad gällande framförallt värdering av Svensk skog med omloppstid på 

50-100 år, så tror vi att problemet med osäkerhet kring värderingen till stor del kvarstår 

oavsett upplysningar. Omloppstiden baseras på de biologiska förutsättningarna som ges 

i regionen. I södra Sverige är omloppstiden betydligt kortare (50 år) än i de nordligare 

delarna av Sverige (100 år) (Skogsforsk, 2011). 

 

3.6 Tidigare forskning – Investerare och analytikers attityder till värdering 
till verkligt värde 
 

Under 2008 genomförde Gassen och Schwedler en omfattande kvalitativ studie med 

242 respondenter. Forskarna undersökte professionella investerare och analytikers 

attityder till värdering till verkligt värde. I studien så ställdes värdering till verkligt 

värde i ett jämförande perspektiv gentemot värdering till anskaffningsvärde. Gassen & 

Schwedler (2008) kom fram till följande: 

 

Respondenter rangordnar finansiell redovisningsinformation som den viktigaste källan 
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av beslutsgrundande information när de ger investeringsrekommendationer, alternativt 

väljer att investera. 

 

Målgruppen är väl insatta i värdering till verkligt värde såväl som värdering till 

anskaffningsvärde. Dock pekar empirin på att respondenterna hade mindre kännedom 

om värderingsmodeller som grundas på framtida diskonterade kassaflöden. 

 

Respondenterna föredrar att företagen konsistent tillämpar värdering till verkligt värde 

för samtliga tillgångar. Detta gäller ej dock då företagen värderar utifrån framtida 

diskonterade kassaflöden, då dessa ges lägst relevans av samtliga värderingsmetoder. 

 

3.6.1  Värdering till verkligt värde av skog och dess effekter på resultaträkningen 

 

I studien “International Accounting Standards (IAS) 41 : What are the implications for 

reporting forest assets?” presenterar Herbohn & Herbohn (2006) vilken effekt 

värdering till verkligt värde, har haft på resultatrapporteringen hos skogsägande företag 

i Australien. Australiensiska företag började under 1999 att rapportera under AASB 

1037 – SGARA.  Där SGARA står för ”Self-Generating and Regenerating Assets”. 

AASB 1037 är alltså att betrakta som den australiensiska motsvarigheten av IAS 41. 

Studien påvisar att i genomsnitt så representerades 14,9 % av 8 undersökta företags 

nettoresultat, av effekter som uppkommit då skogen värderades upp, under det första 

året efter att regelverket introducerades (Herbohn & Herbohn, 2006, s. 183-184).  

För det andra året så var medelvärdet 24,5% av samma undersökta 8 företags 

resultatpåverkan genom vinster som uppkommit vid uppvärdering av växande skog 

(Herbohn & Herbohn, 2006, s. 183-184). För det sista året av undersökningen, dvs. år 3 

så uppgick samma effekt på nettoresultatet för samma 8 bolag till ett medelvärde av 

40,5% (Herbohn & Herbohn, 2006, s. 183-184). Herbohn & Herbohn (2006, s. 188) 

pekar på att AASB 1037 har fungerat som ett ”test-case” för IAS 41, då australiensiska 

bolag som tidigare påpekat, redovisat enligt AASB 1037 sedan år 1999, och det därmed 

har funnits tid att utvärdera effekterna av skiftet av redovisningsprinciper. Herbohn & 

Herbohn (2006, s. 188) sammanfattar de övergripande effekterna av AASB 1037 som : 

1) Ökad volalitet genom att orealiserade vinster och förluster tillåts påverka företagets 

resultaträkning, 2) Olika metoder att värdera skogen har medfört ökad subjektivitet i 

redovisningen av skogstillgångar då värderingen baseras på professionella bedömningar 

(Herbohn & Herbohn, 2006, s. 188). 

 
3.6.2  Skogsägande bolags syn på IAS 41 och värdering till verkligt värde 
 

Då vår studie i stor del är fallspecifik och utgörs av en genomgång kring hur 

förändringen till verkligt värde har påverkat möjligheterna att värdera Holmen och 

SCA:s egna kapital, så finner vi det relevant att inkludera de studier som tidigare gjorts 

på dessa företag. Presenterade studier är studentuppsatser och därmed ska dess resultat 

bemötas med viss försiktighet, och bör ses i bakgrund till den tidigare forskning vi 

presenterat i kapitlet. Nedan inkluderade studier har undersökt hur svenska skogsägande 

bolag som redovisar under IFRS ser på värdering till verkligt värde. Samtliga studier 

har försökt att belysa hur företagen upplever att redovisningen lever upp till 

redovisningens grundläggande kvalitativa egenskaper. Tabellen på nästa sida summerar 

tidigare forskningsresultat (nästa sida): 
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Studierna pekar på att svenska skogsägande bolag är relativt eniga kring deras 

uppfattningar om IFRS. Sammanfattat, så påvisar studierna att bolagen är positivt 

inställda till IAS 41 och värderingshierarkin. Bolagen riktar dock viss kritik mot 

värdering utifrån framtida diskonterade kassaflöden och den osäkerhet som värderingen 

medför.  

 

Wiborg & Almhagen (2013, s. 29) är av uppfattningen att bolagen anser att relevansen 

och jämförbarheten har ökat. Författarna hävdar att företagen redovisar försiktigt i det 

avseendet att värderingarna under studiens tidpunkt var långt under marknadsvärde, och 

utifrån detta så ifrågasätter Wiborg & Almhagen (2013, s. 29) de presenterade värdenas 

relevans. Kritik framgår dock mot det kvalitativa antagandet om tillförlitlighet. Enligt 

Wiborg & Almhagen (2013, s. 30) så påvisar deras empiriska underlag att även 

skogsägande bolag riktar viss kritik mot faktumet att värdering utifrån framtida 

diskonterade kassaflöden till stor del bygger på mindre precisa estimationer om 

framtiden. 

 

Järvengren & Larsson (2013, s. 39) bedömer utifrån deras empiri att relevansen och 

jämförbarheten har påverkats positivt av övergången till IFRS. Författarnas empiri 

pekar dock på tydliga bristfälligheter vad gällande redovisningens tillförlitlighet och 

begriplighet (Järvengren & Larsson, 2013, s. 39). Komplexa värderingsmodeller som 

bygger på en rad olika subjektiva antaganden har gjort det svårare för användare av 

finansiella rapporter att tolka dess innehåll (Järvengren & Larsson, 2013, s. 39). 

Järvengren & Larsson (2013, s. 40) hävdar precis som flertalet andra studier att det 

råder ett ömsesidigt uteslutande förhållande mellan relevans och tillförlitlighet. Studien 

pekar på att redovisning enligt IFRS har ökat relevansen med visst avkall på 

tillförlitligheten som följd (Järvengren & Larsson, 2013, s. 40). 

 

Flamm (et. al., 2006, s. 53) studerade hur Bergvik, SCA, Holmen, och Sveaskog ser på 

skiftet av redovisningsprinciper. Författarna fann att bolagen upplever IAS 41 som 

dåligt anpassad för Svensk skogsnäring (Flamm et.al., 2006, s. 53). Största förklaringen 

till detta, uppges enligt skribenterna vara problematiken kring de långa omloppstiderna 

som Svenska biologiska förutsättningar medför (Flamm et.al., 2006, s. 53).  Dessutom 

visar författarnas empiri på ytterligare problematik i det avseendet att företagen enligt 

IAS 41, inte ska beakta återplanteringskostnader i sin redovisning (Flamm et.al., 2006, 

s. 53). Men som tidigare påpekat så har bolagen gemensamt fört diskussioner om detta 

med IASB, och vid den praktiska tillämpningen av IFRS, så redovisas nu dessa 

återplanteringskostnader ändå (Flamm et.al., 2006, s. 53). Enligt Flamm (et al., 2006, s. 

54) så upplever de inkluderade bolagen i studien att verkligt värde är att föredra, i 

Studie Trovärdighet Relevans Jämförbarhet Begriplighet 

Wiborgh & 

Almhagen, 

2013 

 

Minskat 

 

Ökat 

 

Ökat 

 

Minskat 

Järvengren & 

Larsson 2013 

 

Minskat 

 

Ökat 

 

Ökat 

 

Oförändrad 

Flamm, 

Grünewald & 

Olsson 2006 

 

Oförändrad 

    

- 

 

Ökat 

       

 - 

 Tabell 1. Tidigare forskning med fokus på de skogsägande bolagen 
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jämförelse med värdering till anskaffningsvärde. Beträffade jämförbarheten så är 

Bergvik, SCA, samt Holmen av uppfattning om att jämförbarheten har förbättrats 

(Flamm et.al., 2006, s. 54). Sveaskog är dock av en annan uppfattning, företaget anser 

istället att jämförbarheten har försämrats (Flamm et.al., 2006, s. 54). Under avsnittet 

”tidigare forskning” ger Flamm (et.al., 2006, s. 55) stöd till vår vårt forskningsområde. 

Författarna pekar på att det hade vart intressant att få veta mer kring hur intressenter ser 

på det skifte av redovisningsprinciper som gjorts, och dessutom om intressenter faktiskt 

har förståelse kring de värderingsmodeller som tillämpas. 

 
3.7 Subjektivitet i värderingar kan medföra agentkostnader 

 

Om ledningen verkar utifrån egna intressen som stundtals kan vara motstridiga till 

aktieägarnas, så uppstår agentkostnader (Easterbrook, 1984, s. 650). Agentkostnader 

försöker att stävjas genom att ena ledningens och aktieägarnas målsättning och 

incitament (Chen et al., 2012, s. 252). Jensen (2004, s. 556) pekar på omfattande 

strukturella fel som finns i flertalet moderna organisationer. Författaren hävdar att 

belöningssystemen inom flertalet organisationer är uppbyggda på det sättet att 

ledningen ständigt måste möta marknadens krav och presentera goda resultat (Jensen, 

2004, s. 549-550). Att årligen kunna förse aktieägarna med utdelning och goda framtida 

prognoser anses viktigare än hög integritet och långsiktigt tänkande (Jensen, 2004). 

Enligt Jensen leder detta till att de som styr företaget uppmanas till att stundtals agera 

tvivelaktigt genom att mörka förluster och nedskrivningsbehov, men också att ljuga om 

företagets verksamhet (Jensen, 2004, s. 550). 

 

Författaren pekar på att det ofta är inflytelserika analytiker som ständigt vill se tillväxt 

från företagen (Jensen, 2004, s. 551). Dessa i sin tur pressar ledningen att nå dessa 

resultat med kortsiktigt agerande som följd (Jensen, 2004, s. 555). Redovisningsmässigt 

kan det innebära att företag skjuter på att kostnadsföra händelser, alternativt att 

tillgångar bokförs över dess rättmätiga värde.  Sätter man det i ett större perspektiv kan 

det också leda till att ledningen undviker att fatta nödvändiga strategiska beslut, till 

förmån av att på kort sikt kunna redovisa vinster. Till följd av detta agerande hålls 

börskursen uppe kortsiktigt, men i enlighet med författaren så kommer det inte vara 

möjligt för företaget att möta marknadens förväntningar i det långa loppet (Jensen, 

2004, s. 552). Enligt Jensen (2004, s. 554) så kan inte marknaden förväntas vara så 

effektiv att alla aktier vid varje given tidpunkt är rätt prissatta. Utan enligt författaren så 

handlar teorin om marknadseffektivitet snarare om att marknaden genomsnittligen 

kommer att sätta rätt pris på aktien (Jensen 2004, s. 554). Utifrån detta kan vi enligt 

Jensens tolkning av teorin om effektiva marknader se att det faktiskt finns möjlighet för 

företag, att under en begränsad tid hålla uppe priset på en aktie som är stundtals långt 

över dess befogade värde. 

  

Då värdering av växande skog till verkligt värde baseras på flertalet icke-observerbara 

antaganden så vill vi hävda att detta kan öppna upp för agentkostnader utifrån det ovan 

beskrivna ”agent – principal” förhållandet. Herbohn & Herbohn (2006, s. 187) pekar på 

att en tillgångs verkliga värde bör bestämmas utifrån en potentiell transaktion mellan 

två eller flera självständiga parter. Men då värderingen i praktiken görs internt så skapar 

det möjligheter till manipulation. (Herbohn & Herbohn, 2006, s. 187). Men lögner och 

tvivelaktig redovisning kan få konsekvenser. Jensen (2004, s. 553) beskriver detta 

agerande som ett högt spel, där både företaget ledningsgruppen riskerar sina rykten och 
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framtida karriärer. Då marknaden väl synar bluffen så är det investerare som kommer 

till att betala det stora priset för ledningens sätt att hantera affärerna på. 

 

Chen (et al., 2012) ger stöd för Jensens åsikter om agentkostnader och redogör vidare 

kring agentproblematiken. Författarna påpekar precis som Jensen att det finns vissa 

strukturella fel i sättet som organisationer belönar ledningen (Chen et al., 2012, s. 257).  

Detta skapar incitament för de styrande att ständigt försöka skapa tillväxt i 

verksamheten, även om andra faktorer som är av stor betydelse för företagets 

välmående på lång sikt får stå åt sidan (Chen et al., 2012, s. 257). Enligt Chen (et al., 

2012, s. 253) innebär det stora fördelar monetärt, som icke-monetärt att verksamheten 

som bedrivs är storskalig. Driften av en omfattande verksamhet innebär stor prestige för 

ledningsgrupper. Storheten i organisationen kan bero på flertalet faktorer, men 

omsättning och balansomslutning är två vanliga mått på i vilken takt företaget växer. 

Ofta är ett högre värde i omsättning och balansomslutning synonymt med en större 

lönecheck för ledningen (Chen et al., 2012, s. 256).  Det finns således få incitament för 

styrelser att nedgradera en verksamhet och ta itu med eventuella problem som rörelsen 

dras med. (Chen et al., 2012, s. 256). Barlev & Haddad (2003, s. 384) skriver att 

värdering till verkligt värde reducerar agentkostnader och samtidigt ökar företagets 

effektivitet. Som stöd för detta uttalande så hänvisar författarna till det faktum att 

marknaden värderar tillgångarna snarare än ledningen (Barlev & Haddad, 2003, s. 384). 

Vi kan därmed utifrån Barlev & Haddads (2003, s. 384) teori tolka det som att risken 

för övervärdering av aktier därmed minskar, förutsatt att marknaden är effektiv. 

Företagets effektivitet ökar genom att aktieägarna ges bättre transparens. Den 

förbättrade insynen gör det lättare för ägarna att utvärdera ledningens beslut (Barlev & 

Haddad, 2003, s. 384). 

  

Utifrån att det faktiskt är marknaden som värderar tillgångarna så delar vi Barlev & 

Haddads (2003), s. 384) åsikt. Men vi vill också betona att vår ståndpunkt i frågan är 

helt beroende på första eller tredje nivåns indata. Skulle det senare användas som grund 

för värderingen så anser vi med stöd av Herbohn & Herbohn (2006, s. 187) att värdering 

utifrån tredje nivåns indata snarare ger ledningen större spelrum till att manipulera 

resultaten i jämförelse med värdering utifrån anskaffningsvärde.  

 

Vi kan konstatera att ingen konsensus råder inom forskningsområdet som behandlar 

förhållandet mellan verkligt värde och agentkostnader. Watts (2003, s. 209) hävdar i 

motsats till Barlev & Haddad (2003, s. 384) att värdering till verkligt värde snarare 

öppnar upp för opportunism, vilket följaktligen leder till ökad risk och därmed 

agentkostnader för ägaren. 

 

3.8 Företagsvärdering 
 
Eftersom en stor del av denna uppsats behandlar fenomenet värdering av tillgångar eller 

företag, måste vi ha klart för oss hur denna värderingsprocess vanligtvis ser ut. Vi 

kommer i uppsatsen gå igenom två värderingsmodeller; DCF-modellen (Discounted 

cash flow/Diskonterade kassaflöden) samt ReOI-modellen (Residual operating 

income/Residualvinst från rörelsen). DCF-modellen är relevant eftersom de svenska, 

skogsägande bolagen i dagsläget utnyttjar den i sin värdering av sina skogstillgångar. 

När vi i fallstudien skall värdera dessa svenska skogsägande bolags egna kapital, 
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kommer vi enligt Penman (2007) utnyttja ReOI-modellen. Således är också denna 

modell av relevans. 

  

Först och främst bör vi reda ut vad som i uppsatsen menas med värde. Vi vet sedan 

innan att tillgångar kan ha andra värden än ekonomiska, såsom sentimentala värden. Vi 

kommer i fallstudien utgå från två typer av värden. Den första är enligt DCF-modellen 

nuvärdet av alla framtida nettokassaflöden. Den andra är enligt ReOI-modellen lika med 

nuvärdet av alla framtida residualvinster från rörelsen. Både residualvinst- och DCF-

modellen bygger dock på samma antagande; dvs. att värdet på eget kapital är lika med 

framtida diskonterade utdelningar (Lundholm & O’Keefe, 2001, s. 315). Eftersom dessa 

värderingar således baseras på de utdelningar företaget i framtiden kommer att göra, 

krävs också en prognostisering av framtida finansiella rapporter (Penman, 2013, s. 84-

85). Vilka kassaflöden som skall prognostiseras beror dock på vad som värderas 

(Damodaran, 2012, s. 13-19). Damodaran (2012, s. 13-19) nämner tre olika 

kassaflödesmodeller: 

 

1. Kassaflödesmodellen som används för att värdera enskilda tillgångar (Damodaran, 

2012, s. 12). Följande modell är även den som används av både Holmen & SCA i 

värderingen av sina skogstillgångar, vilket vi återkommer till senare: 

 

  ∑
   

      
   
         (1) 

där n = Tillgångens livslängd, 
V = Värde,  
    = Kassaflöde i period t och, 
r = Diskonteringsränta som är menad att reflektera risken av tillgångens kassaflöden 
 

2. Kassaflödesmodellen som används för att värdera ett företags egna kapital: 

  

   ∑
           

      
   
         (2) 

där n = Tillgångens livslängd, 
   = Värdet på det egna kapitalet, 
KF för eget kapital = Förväntade kassaflöden eller aktieutdelningar (netto) för det 
egna kapitalet inom period t och, 
r = Aktieägarnas avkastningskrav 
 

3. Kassaflödesmodellen som används för att värdera firman: 
 

       ∑
              

         
   
       (3) 

där n = Tillgångens livslängd, 

       = Värdet på firman, 

KF för firman = Förväntat fritt kassaflöde för firman inom period t och, 

WACC = Weighted Average Cost of Capital vilket ska motsvara aktieägarnas 

avkastningskrav 

 

En variant av ovanstående modell är ReOI-modellen, där värdet av firman är lika med 

de diskonterade framtida residualvinsterna från rörelsen. ReOI-modellen som används 

för att räkna ut värdet på det egna kapitalet, ser ut som följer (Penman, 2013, s. 439): 
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      ∑

     

         
   
       (4) 

där n = Tillgångens livslängd 

   
  = Värdet på det egna kapitalet år 0 

  = Bokfört värde på det egna kapitalet år 0 

ReOI = Residual Operating Income (Residualvinst från rörelsen) enligt formel (11) på 

s. 44. 

 

Observera att när framtida ReOI är = 0, är    
    .  

 

Ovanstående värderingsmodell är även den som kommer att användas i vår fallstudie. 

Skillnaden är att vi kommer i likhet med Penman (2007) utgå från ett CV (continuing 

value) för år t+1. 

 

3.8.1 Holmens DCF-modell 

 

Holmens värderingsmodell bygger på en prognos, hundra år framåt i tiden (Svensson et 

al., 2008, s. 20). Värderingsmodellen beaktar värdet av biologisk omvandling. Med 

biologisk omvandling avses här det faktum att skogen faktiskt växer och ökar i volym 

under tidens gång (Svensson et al., 2008, s. 21). Prognosen är uppbyggd kring ett flertal 

olika antaganden som alla påverkar dess värde. För ungskog så är värdet snarare 

negativt än positivt då kostnaderna av att utvinna virket från skogen överstiger de 

eventuella intäkter den skulle kunna bringa företaget vid försäljning eller förädling 

(Svensson et al., 2008, s. 21). Holmens modell beaktar dessutom kostnader för 

återplantering som en fällningskostnad utifrån att värden annars skulle överskattas 

(Svensson et al., 2008, s. 21). Holmen påpekar att om kostnader för återplantering helt 

skulle uteslutas så skulle det medföra att skogen ökad med 10-20% i värde (Svensson et 

al., 2008, s. 21). Modellen förutsätter prognostisering av förväntade volymer samt priset 

per kubikmeter virke (Svensson et al., 2008, s. 22). Vidare så prognostiseras rörliga 

kostnader vilket innefattar kostnader för fällning och transport (Svensson et al., 2008, s. 

22). Holmen prognostiserar även kostnader relaterade till återplantering av ny skog samt 

fasta kostnader som exempelvis administration (Svensson et al., 2008, s. 22). En del av 

variablerna för värderingen ses över varje kvartal medan volymen granskas var tionde år 

(Svensson et al., 2008, s. 22). Vid försäljning alternativt köp av mark så förs även denna 

information in i värderingen (Svensson et al., 2008, s. 22). Efter att kostnader kvittats 

mot intäkter så återstår ett nettokassaflöde, som sedan diskonteras till aktuellt datum 

genom vald diskonteringsränta (Svensson et al., 2008, s. 22). Diskonteringsräntan 

bygger på den viktade genomsnittliga kostnaden för eget kapital och skuld (Svensson et 

al., 2008, s. 22). 

 

3.8.2 SCAs DCF-modell 
 

I brist på material kommer redogörelsen kring SCAs interna DCF modell inte behandlas 

i samma utsträckning. Efter att ha studerat tidigare forskning kunde vi konstatera att 

SCA bär ett annat förhållningssätt till värderingsmodellerna än vad Holmen gör. Ett 

flertal tidigare studier har nekats ingående förklaringar till hur SCA värderar sin skog. 

Vi tror dock inte att detta faktum påverkar studiens kvalité i större utsträckning då vårt 

fokus inte ligger i värderingsmodellerna per se. Dock tror vi att det är värt att ställa sig 



31 

frågan varför SCA visar en viss ovilja till att ge ut ingående förklaringar och låta sig 

intervjuas kring dessa? 

 

SCA bedömer att det saknas listat marknadspris eller annat jämförbart värde för dess 

rotstående skog (SCA, 2012, s. 78). På grund av det sistnämnda värderas den växande 

skogen till nuvärdet av framtida kassaflöden enligt en intern DCF-modell (Svensson, 

Nylén & Gunnevik, 2008, s. 2). Dessa kassaflöden är beräknade utifrån en intern 

avverkningsplan, vilken uppdateras var tionde år (SCA, 2012, s. 78). Utöver det 

sistnämnda så prognostiseras tillväxt, försäljningspriser, kostnader för avverkning och 

skogsvård, samt kostnader för återplantering (SCA, 2012, s. 78). Enligt SCA (2012, s. 

78) är de sistnämnda antaganden baserade på erfarenhet, och ändringar i dessa 

förekommer endast i de fall då förändringarna bedöms vara av långsiktig karaktär. 

Produktionscykeln bedöms vara till ett genomsnitt av 100 år (SCA, 2012, s. 78). De 

kassaflöden som uppkommer utifrån ovanstående modell och antaganden diskonteras 

med en WACC (SCA, 2012, s. 78). 

 

3.9 Verkligt värde och företagsvärdering 

 

Den tidigare redovisningen av skogstillgångar till anskaffningsvärde innebar att 

tillgångar bokfördes långt under marknadspris. Övergången till IFRS föranledde därmed 

att t.ex. SCA ökade sin balansomslutning med nästan 10 miljarder kronor under 2005 

(SCA, 2004, s. 52; SCA, 2005, s. 54). Penman (2007) utförde en studie där författaren 

fann att värdering till verkligt värde inte var nödvändigt för att kunna värdera ett 

företags egna kapital. Utifrån detta ifrågasätter Penman (2007) huruvida dessa verkliga 

värden är nödvändiga eller inte. Penman använde i sin studie Coca Cola som 

exempelföretag. Coca-cola, liksom de svenska skogsägande bolagen innan IFRS, har en 

stor andel dolda tillgångar. I Coca-colas fall handlade de dolda tillgångarna om 

företagets varumärke (Penman, 2007, s. 42). Penmans värdering baserades endast på 

information som går att finna i företagets finansiella rapporter (Penman, 2007, s. 44). 

Ett av två ägarkrav som Penman (2007, s. 34-35) utgick ifrån är:  

 

1. Värderingskravet. Redovisningsinformationen som företaget ger ut skall kunna ligga 

till grund för värdering av bolagets egna kapital.  

 

3.9.1 Verkligt värde vs. Anskaffningsvärde 

 

För att utröna skillnaderna vid värdering av det egna kapitalet, mellan värdering till 

verkligt värde och anskaffningsvärde, antar vi en implementering under ideala 

förhållanden (Penman, 2007, s. 37). Ett idealt förhållande för värdering till verkligt 

värde innebär att företagets balansräkning är tillräckligt för att kunna värdera bolagets 

egna kapital (Penman, 2007, s. 37). Det sistnämnda innebär att det bokförda värdet på 

det egna kapitalet är lika med till exempel det totala börsvärdet för företaget. Vid 

värdering till anskaffningskostnad innebär ett idealt förhållande att de intäkter som 

rapporteras på resultaträkningen är nog för att värdera företagets egna kapital (Penman, 

2007, s. 37). Antag följande värderingsmodell (Penman, 2007, s. 37):  

 

    
                      

 
     (5) 

där r är aktieägarnas avkastningskrav, 



32 

    är enligt modellen värdet på det egna kapitalet     och, 

                      är företagets förväntade intäkter       

 

Under ideala förhållande för verkligt värde, kan intäkter prognostiseras från   (Penman, 

2007, s. 37): 

 

                               (6) 
 

Under ideala förhållanden för värdering till anskaffningsvärde, kan framtida intäkter 

prognostiseras med hjälp av de nuvarande intäkterna enligt följande formel (Penman, 

2007, s. 37): 

 

                                    (7) 

 

Givet ovanstående ideala förhållande, kan det egna kapitalet, i ett bolag som tillämpar 

anskaffningsvärde, värderas genom att man slutvärdesberäknar de nuvarande intäkterna 

enligt följande formel (Penman, 2007, s. 37): 

 

    
         

 
     (8) 

 

Följande slutsatser kan enligt Penman (2007, s. 37) därmed dras: 

 

1. Värdet på det egna kapitalet kan beräknas även om företaget tillämpar värdering till 

anskaffningsvärde. Det är med andra ord inte, för att uppfylla värderingskravet, 

nödvändigt att direkt rapportera det verkliga värdet av det egna kapitalet på 

balansräkningen. 

 

2. När aktieägarnas avkastningskrav är känt har värdering till verkligt värde, i 

ovanstående modeller, inga fördelar gentemot värdering till anskaffningsvärde. 

 

3. När avkastningskravet är okänt har värdering till verkligt värde stora fördelar. Detta 

eftersom värdering av det egna kapitalet under anskaffningsvärde, kräver ett 

avkastningskrav för att kunna konvertera intäkter till ett aktievärde enligt formel (5). 

Enligt formel (7) behöver ett företag som tillämpar värdering till verkligt värde, inte 

prognostisera framtida intäkter.  Det sistnämnda då, värdering till verkligt värde, givet 

perfekta förhållanden, ger en ”ett-till-ett ”-kvot (Penman, 2007, s. 36): 

 

            (9)

  

Vilket innebär att marknadsvärderingen på det egna kapitalet (aktiepriset * totalt antal 

aktier), är lika med det belopp som anges på balansräkningen. Detta förutsätter dock att 

företaget värderar sina tillgångar på samma sätt som marknaden. Med andra ord måste 

ideala förhållanden råda för att kvoten skall hålla (Penman, 2007, s. 36). Vi tror inte att 

värderingar som är baserade på tredje nivåns indata leder till denna ”ett-till-ett ”-kvot 

som Penman (2007) beskriver. Det sistnämnda eftersom ett sådant värde är baserat på 

betydande subjektiva antaganden. Utifrån detta är det intressant att titta på exempel på 

företag där en stor del av tillgångarna värderas till dessa hypotetiska marknadspriser 

(tredje nivåns indata). Ett exempel på ett sådant företag är Holmen, vars 

balansomslutning år 2012 utgjordes av 54 % biologiska tillgångar (Holmen, 2012, s. 

58). Samtliga av dessa är värderade till verkligt värde utifrån tredje nivåns indata, med 
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hjälp av en intern DCF-modell (Holmen, 2012, s. 77). Utifrån det resonemang som 

Penman (2007) för, så kan värderingskravet uppfyllas oavsett om skogen värderas till 0 

eller till hypotetiska marknadspriser. Valet av Coca-Cola var enligt Penman (2007, s. 

44) dock selektivt. Utan att genomföra en liknande värdering för t.ex. Holmen, kan vi 

således inte dra några direkta slutsatser. Det vi kan notera är att det vid värdering av ett 

företags egna kapital, under ideala förhållanden, inte finns några skillnader oavsett om 

företaget värderar sina tillgångar till anskaffningsvärde eller till verkligt värde. Vi vet 

även att flertalet studier, såsom Herbohn & Herbohn (2006, s. 180) påstår att 

skogsvärderingar med långa omloppstider, t.ex. Holmens, medför risker för 

manipulation. Således förefaller det vara rimligt att vi ställer oss frågande till huruvida 

det är rimligt att introducera subjektiva bedömningar (tredje nivåns indata), när 

fördelarna tycks vara få. Som tidigare nämnt är det sistnämnda dock än så länge endast 

kvalificerade spekulationer, och vi bör finna egen empiri innan vi drar några direkta 

slutsatser. Vi börjar med att titta närmare på fallet Holmen. 

 

3.9.2 Holmens skogsuppvärdering 2011 

 

Ett exempel på ett företag som värderar majoriteten av sina tillgångar till nivå 3 indata 

är som tidigare nämnt Holmen. Sedan introduktionen av IFRS, 2005, har Holmen flera 

gånger värderat upp sin skog. Givet att ”ett-till-ett”-kvoten håller, ska exempelvis en 

ökning med 10% i   , leda till en lika stor ökning i marknadspriset (   . Den 9 

december 2011 värderade Holmen upp sin skog med nästan 30%.    bör samtidigt, för 

att ”ett-till-ett”-kvoten ska hålla, ökat med samma belopp (justerat för skatt). 

Reaktionen på marknaden var vid uppvärderingstillfället 2011 mild, aktien ökade något, 

men inte mer än normalt (Nyhetsbyrån Direkt, 2011). Vad denna milda reaktion 

berodde på kan ha ett antal orsaker. Det är möjligt att informationen om uppvärderingen 

nått ut till finansanalytikerna innan uppvärderingen offentliggjordes för allmänheten, 

och därmed redan var inprisad i aktiekursen. Alternativt att uppvärderingsvinsterna inte 

påverkar aktiekursen nämnvärt. Vid undersökning av det sistnämnda tror vi att det är 

viktigt att hålla isär olika komponenter i DCF-modellen. En ökning av exempelvis 

diskonteringsräntan bör rent praktiskt inte ha samma inverkan på aktiepriset som en 

ökning av prisnivån på timmer. Det sistnämnda kommer även att styrkas av 

branschkunniga respondenter i intervjustudien.  

 

Utöver ovanstånde måste vi även rikta våra blickar mot teorin om effektiva 

kapitalmarknader. I en effektiv kapitalmarknad så speglar marknadspriset all tillgänglig 

information (Brealey & Myers, 2003, s. 347). Enligt Demaria & Dufour (2007, s. 20) 

har den initiala övergången till verkligt värde dock ingen påverkan på företagets 

kassaflöden. Samtidigt så ska förändringar av redovisningsprincip som saknar påverkan 

på företagets kassaflöden, enligt Fields et al. (2001, s. 264), inte förändra investerares 

syn på aktuell aktiekurs. Det sista enligt teorin om effektiva marknader (Fields et al., 

2001, s. 264). Således förefaller det enligt teorin naturligt att den vinst som Holmen 

gjorde år 2011, inte påverkar aktiekursen i någon större utsträckning. Detta eftersom 

uppvärderingsvinsten för detta år inte hade någon direkt påverkan på årets kassaflöde. 

Dessutom ska vinster som görs idag, enligt (Wolk et al., 2004, s. 233) påverka 

akiekursen, om investerarna upplever vinsterna som permanenta och bestående i 

framtiden. Eftersom avverkningsplanen förändras var tionde år (Holmen, 2011, s. 77) 

kan en delförklaring till att aktiekursen inte påverkades mer, vara att investerarna inte 

upplever förändringarna som permanenta. Faktum är att Holmen (2011, s. 77) antar en 
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successiv ökning av avverkningsplanen mellan år 2040 och 2110. Detta innebär stora 

förändringar i företagets skogsvärdering. Med tanke på hur oviss framtiden kan anses 

vara, ställer vi oss frågande till huruvida permanent denna avverkningsplan är. 

  

Liksom Coca-Cola, har både Holmen och SCA historiskt sett, som tidigare nämnts, haft 

stora dolda värden. Vad vi vet hittills är att de uppvärderingsvinster som vi observerat, 

vilka härstammar från skogsvärdet, troligtvis inte påverkat aktiekursen i den 

utsträckning det påverkat det egna kapitalet. Rent praktiskt blir det då intressant att 

applicera samma tillvägagångssätt som Penman (2007) i ett försök att ta reda på 

huruvida införandet av verkliga värden verkligen medfört en ”ett-till-ett”-kvot för 

Holmen och SCA. Om inte, kan vi enligt Penmans (2007) resonemang ifrågasätta om 

dessa verkliga värden verkligen är nödvändiga för att uppfylla redovisningens 

kvalitativa egenskaper som vi tidigare i detta kapitlet diskuterade. Dessutom kan vi 

ställas oss frågande till huruvida dessa uppvärderingsvinster hjälper investerare i dess 

värdering av företagets egna kapital. Detta eftersom de enligt teorin inte ska ha någon 

påverkan på aktiekurserna. 
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4. Empiri intervjuer 

4.1 Empiri från intervjuer med professionella analytiker 
 

Samtliga respondenter önskade anonymitet inför studien. För att underlätta för läsaren 

har vi valt att benämna våra respondenter utifrån AA,BB,CC osv. Vi anser att detta kan 

förenkla för läsaren att hålla respondenters åsikter separerade. Att läsaren kan 

särskilja på åsikter ser vi som essentiellt då det motsatta skulle uppfattas som otydligt 

då ingen gräns kan dras mellan vilken respondent som anser vad. Vidare så har vi på 

respondenters begäran valt att ”neutralisera” namn på organisationer och personer 

som respondenter i sin tur refererar till. Publikation av dessa skulle kunna utgöra ett 

hot mot respondenters anonymitet. Vi har dock valt att behålla SCA och Holmen under 

hela studien, då vi anser att detta är ingenting som skulle kunna påverka våra 

respondenters anonymitet, samtidigt som ett utelämnande av dessa kraftigt skulle 

påverka studiens relevans. Dessutom kommer vi senare fram i studien att knyta ihop de 

empiriska fynd vi gjort i den kvalitativa metoden med vår numeriska analys av SCA och 

Holmen.  

 

4.1.1 Kunskap kring aktuella värderingsmodeller 
 

Vilken kännedom har våra respondenter kring de värderingsmodeller som används av 

SCA och Holmen för att värdera växande skog? Gassen & Schwedler (2008) fann i 

deras studie att investerare och analytiker inte hade någon omfattande kunskap kring 

hur värderingar utifrån tredje nivåns indata görs oavsett tillgångsslag. Hur ser det ut 

hos våra respondenter? 

 

AA berättar att skogen värderas enligt en intern DCF-modell, där antaganden görs om 

exempelvis långsiktig avverkningsplan, pris och en diskonteringsränta. 

 

BB säger att denne inte med säkerhet kan berätta hur värderingen utförs.  

 

CC säger att vederbörande inte känner till bolagens värderingsmodeller särskilt bra. 

Men anser sig veta tillräckligt. Anledningen till varför CC inte är särskilt insatt i 

skogsvärdering är för att CC är mer intresserad av förändringen, eller ”deltat” som han 

kallar det. Enligt CC så kommer skogsbolagen antagligen värdera sin skog likadant om 

12 månader som de gör idag, och därmed är det inte så intressant.  

  

Enligt DD använder sig företagen av ”beståndsmetoden”, dvs en värderingsmodell som 

diskonterar framtida kassaflöden till nuvärde.  

 

EE berättar att skogen värderas utifrån framtida kassaflöden vilka diskonteras till 

nuvärdet av dessa. Respondenten pekar på att det finns flertalet variabler som ska 

speglas i diskonteringsräntan. EE anser sig inte ha detaljerad koll på hur det görs exakt 

men säger sig veta det som vederbörande förväntas kunna.  

 

Enligt FF har företagen sina egna interna kassaflödesmodeller. FF nämner även att han 

personligen inte har särskilt bra koll på bolagens skogsvärderingsmodeller. Främst för 

att värderingarna, enligt respondenten, inte är särskilt intressanta. 
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4.1.2 Åsikter om värderingarnas precision 

 

Hur ser våra respondenter på de värden som presenteras från skogsägande bolag? Till 

vilken grad anser de att dessa värden speglar verkligheten? 

 

AA hävdar att Holmens värderingar av skog alltid har varit att betrakta som 

konservativa och påpekar att skogen sedan implementeringen av IFRS generellt sett 

värderats under 10% av marknadspriset. Som marknadspris refererar AA till rådande 

virkespriser. Vidare påpekar respondenten att Holmen i dagsläget befinner sig väldigt 

nära marknadspriset. AA redogör vidare kring nästa parameter att beakta vid värdering 

av skog: volymerna, och vad gällande dessa så hävdar respondenten att denne har 

förtroende för skogsbolagens avverkningsplaner. Utifrån värderingarnas precision så 

berättar AA att om man istället skulle se till priset på skogsmark som helhet, så är 

marknaden beredda att betala mycket högre än de värden som i företagets räkenskaper 

presenteras idag. Men AA poängterar också att större transaktioner av skogsmark i 

omfattningen över en miljon hektar också är sällsynta. Respondenten hävdar att den 

känslighetsanalys som presenteras i årsredovisningarna hjälper intressenter att utvärdera 

rimligheten i de antaganden som gjorts. 

 

BB talar utifrån värderingen av växande skog som en ”gissningslek” och påpekar att 

värdering över längre tidsperioder generellt sett medför en hög grad av osäkerhet. 

Respondenten är av uppfattningen att de värden som skogsägande bolag presenterar 

med all säkerhet innehåller felaktigheter. Men BB påpekar samtidigt att investerare och 

analytiker vet att skogen faktiskt finns där och det är det enda väsentliga. BB anser att 

de skillnader som kan noteras uppfattas av vederbörande som rimliga och exemplifierar: 

 

”Bergvik som har mer sydlig skog, värderar sin skog högre än SCA som har sina 

skogstillgångar mer norrut”. 

 

CC anser att modellerna är pålitliga i sig, men ställer sig ovetande kring huruvida 

värderingarna speglar det som faktiskt sker eller inte. CC benämner värderingarna som 

ett ”best guesstimate”. CC nämner även lite skämtsamt att det är många variabler som är 

”höftade”. Samtidigt säger CC att dom flesta på marknaden anser att ”skogsbolagen” är 

konservativa i sina värderingar. Utöver detta nämner CC även att det är få skillnader 

mellan bolagens värderingar. 

  

DD berättar att vederbörande alltid förvånats över hur lågt skogen värderas i förhållande 

till faktiska transaktionspriser av priset för skogsmark.  

 

EE betraktar modellerna som pålitliga utifrån vad de är baserade på, men ställer sig 

samtidigt frågande till om något kan värderas hundra år fram i tiden med pålitlighet.  

 

FF anser att bolagen är de som bäst vet hur skogen ska värderas. FF säger även att 

bolagen historiskt sett varit ganska konservativa i sina värderingar, medan Holmen 

nuförtiden anses ligga nära marknadspriset. FF ser ingen anledning att ifrågasätta 

bolagens värdering idag. 

4.1.3 Diskonteringsräntan 

 

Hur ser professionella analytiker på den tillämpade diskonteringräntan? Anser de att 

risken speglas i diskonteringsräntan på ett trovärdigt sätt? 
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AA påpekar att diskonteringsräntan är svårbedömd, och pekar också på vilken enorm 

påverkan den har på diskonterade tillgångars värden.”Varje 0.1% i diskonteringsränta 

slår 430 miljoner kronor på skogsvärdet”. Vad gällande den risk som skall speglas i 

diskonteringsräntan så påpekar AA att volaliteten i tillgångslaget är låg, samt att 

kassaflöden är stabila och samtidigt direkt påverkade av avverkningsbeslut. 

 

CC anser att diskonteringsräntan kan vara lägre än vad den är idag, på grund av den låga 

nuvarande inflationsnivån. CC tycker inte att diskonteringsräntan är jätteintressant, och 

räntan är enligt CC samtidigt inget som i större grad påverkar aktiekursutvecklingen. 

CC försöker ytterligare förklara varför Holmens diskonteringsränta kan anses som hög 

genom att exemplifiera:  

 

”Bra kommersiella fastigheter har 4-4,5% i avkastningskrav, det är kanske närmare 

däråt man borde ligga.” 

 

DD påpekar att diskonteringsräntan som används vid värderingarna inte skiljer sig nåt 

vidare mellan de olika bolagen, och är uttryckligen konfunderad kring varför de 

använder just en ränta runt 6%. DD spekulerar vidare kring svaret på sin egen fråga, och 

använder den ”långa räntan” som referenspunkt. Vi tolkar respondentens uttyck kring 

den ”långa räntan” som räntesatsen på 10 årig stadsobligation. DD pekar på att 

räntenivån på en 10-årig stadsobligation normalt ligger vid samma räntesats som den 

diskonteringsränta som används vid värderingar. Respondenten pekar vidare på att 

denne upplever det som konstigt att diskonteringsräntan inte skiftar nämnvärt över tid, 

och pekar på att skogsbolagens marknadsvärde bör fluktuera likt fastighetsbolagen med 

utgångspunkt i räntan på den 10-åriga stadsobligationen. 

 

EE påpekar att det finns marginella skillnader mellan de skogsägande bolagens räntor. 

Respondenten berättar att det är flertalet komponenter som ska speglas i 

diskonteringsräntan och nämner risk, företagets finansiering samt den riskfria räntan 

som exempel. 

 

FF berättar att vederbörande inte är vidare insatt i bolagens olika diskonteringsräntor. 

FF tror dock att bolagen ligger runt 5%, och att det finns små skillnader mellan bolagen. 

FF ser ingen anledning till varför man skall ifrågasätta företagens diskonteringsräntor. 

 

4.1.4 Värderingsmodellernas pålitlighet och risk för substitut 

 

Hur ser våra respondenter kring de antaganden som de skogsägande bolagen baserat 

sin värdering på? Beaktar värderingarna risken för substitut i framtiden? Borde risken 

för substitut speglas i värderingen? 

 

AA anser att det volymantagande som gjorts vid värderingen är att betrakta som rimligt 

och anser att det faktiskt inte finns någon som kan värdera skogen bättre än 

skogsbolagen själva. Respondenten pekar vidare på att utvecklingen leder mot att 

företagen blir allt bättre på att ta till vara på skogen. AA hävdar utifrån detta att det 

således finns en risk att skogen är undervärderad snarare än att den skulle vara 

övervärderad i takt med skogsbruksmetodernas förbättring. Men respondenten pekar 

också på att vad gällande priset så kan mycket förändras under längre tidsperioder.  
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BB hävdar att risken för substitut borde tas med i beräkningarna men pekar också på 

den osäkerhet och de komplikationer som uppstår vid bedömning av något som ligger så 

långt fram i tiden. Respondenten pekar på exempelvis det genomslag som internet har 

fått under de senaste 30 åren och hur svårt det skulle vara att förutspå något sådant. Vi 

tolkar det således som att BB anser att substitut bör beaktas men att det av praktiska 

skäl inte är möjligt.  

 

CC beskriver värderingarna som en ”best guesstimate” vilket vi tolkar som att bolagen 

åsyftar att komma så nära verkligheten som de kan, men då det är många variabler som 

skall skattas så råder stor osäkerhet kring de värden som modellerna faktiskt tar fram. 

CC berättar att risken för substitut är ingenting som tas upp. CC ställer sig frågande till 

det faktum att Holmen räknar med en två procentig inflation i sina modeller, trots en låg 

nuvarande inflationsmiljö. CC anser att skogens värde är att betrakta som ointressant 

utifall att bolagen inte skulle avyttra marken. Generellt sett så ser CC ingen risk för att 

dessa skulle ske, men nämner dock att det kan finnas framtida potentiella ”triggers” som 

skulle kunna föranleda en sådan avyttring. CC exemplifierar: ”Om vedmarknaderna 

börjar bli likvida, är det helt plötsligt inte särskilt intressant att äga en skogstillgång 

längre”. Utöver detta pekar CC på att en avyttring vanligtvis först blir aktuell om bolag 

likvideras alternativt att de avyttrar skog för att kunna investera i mer lönsamma 

tillgångsslag.  

 

EE berättar att bolagen omöjligen kan beakta substitut då det inte går att tillförlitligt 

estimera eller kvantifiera dessa. EE pekar på att en sådan beräkning omöjligen kan vara 

förankrad i verkligheten.  

 

FF tycker att skogsbolagens värderingar är rimliga. Enligt FF innehåller värderingarna 

mycket subjektivitet, vilket medför att värderingarna bör kontrolleras av externa parter 

då och då, vilket det enligt FF också görs. FF ser en viss risk för substitut, men tycker 

inte att bolagen bör ta med detta i beräkningen då det skulle medföra ytterligare osäkra 

estimationer. 

 

4.1.5 Upplysningar till årsredovisningar 
 

Är de skogsägande bolagens upplysningar till årsrapporterna omfattande och kompletta 

nog för att analytiker ska kunna bedöma deras rimlighet? 

 

AA anser att upplysningarna är tillfredställande och har inga vidare önskemål kring 

dessa. 

 

BB säger sig inte ha fullständig kontroll över de upplysningar som ingår i 

årsredovisningen. Men respondenten anser heller inte att detta är nödvändigt och pekar 

på att om BB skulle behöva närmare information kring skogen värde, så kontaktar han 

externa specialister som har spetskompetens inom området. BB anser att så länge olika 

experter når ungefär samma områden så finns det ingen anledning för denne att själv 

börja bedöma värdet. Men pekar också på att om en part hade påtalat ett värde av 2 

miljarder och en annan part snarare hävdat att skogen är värd 20 miljarder, så hade det 

funnits anledning för BB att själv utvärdera. 
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EE hävdar att upplysningarna är tillräckliga men samtidigt svåra för analytiker att 

kontrollera, men EE påpekar också att det än så länge inte funnits något behov av att 

kontrollera de antaganden som gjorts. Respondenten anser att det alltid finns en risk 

med de antaganden som bolagen gör, men pekar vidare på att det heller inte finns någon 

som bättre kan värdera skogen än bolagen själva. EE upplever risken för felaktigheter 

som påtagligast i diskonteringsräntan då respondenten anser att den baseras på mer 

okontrollerbara antaganden än variabler som avverkningsplan och antaganden om pris. 

EE hävdar att bolagen snarare har undervärderat skogen än det motsatta.  

 

FF anser att de nuvarande upplysningarna är tillräckliga. FF påpekar dock att han sällan 

går igenom dem särskilt noggrant, men att respondenten vet att de finns. 

 

4.1.6 Uppvärderingar och utdelningsförväntningar 
 

Vilken ”tyngd” ges uppvärderingar av skog när analytiker analyserar bolaget? Hur 

påverkar dessa uppvärderingar förväntningar kring utdelning? 

 

AA gör här skillnad på två typer av uppvärderingsvinster. En vinst som beror på att 

företaget inte avverkar hela skogstillväxten, jämförs enligt AA med andra vinster, 

såsom den vinst som uppstår vid försäljning av ett ton kartong. Den andra vinsttypen är 

de som uppstår på grund av ändringar i DCF-modellen. En sådan post räknas enligt 

respondenten bort. AA exemplifierar denna typ av vinst som den uppvärderingsvinst 

som Holmen fick för två år sedan när de genomförde en omvärdering. Sådana 

omvärderingar ger upphov till stora engångsposter som enligt AA räknas bort.  

 

BB anser att vad bolagen säger i sina rapporter inte spelar särskilt stor roll. Utan det av 

relevans är snarare vad extern expertis anser. BB pekar på att information om skogen 

skrivits upp eller redovisats till anskaffningsvärde är för denne att betrakta som 

oväsentligt förutom i de fall då skogen skall avyttras. Vid avyttring så anser BB att 

dessa värden måste beaktas då det vid försäljning kan innebära skattekonsekvenser om 

skogen säljs till ett väsentligt högre belopp än det bokförda värdet. Respondenten 

poängterar ytterligare att det är marknadens värdering snarare än Holmens som är av 

relevans. BB berättar att det enda som sker vid dessa vinster som uppkommer genom 

uppvärdering av skogen är att bolagen ökar sitt fria egna kapital. Vad gällande 

utdelningar så redogör BB kring detta i ett omvänt flöde, och pekar på att Holmen 

papers under lång tid har gjort kraftiga investeringar. Dessa investeringar innebär idag 

ökade avskrivningar och BB berättar att Holmen papers avskrivningar långt överstiger 

dess nyinvesteringar, och därmed skapar ett kassaflöde högre än resultatet. BB berättar 

vidare att Holmen har bra kassaflöden men att deras utdelningar begränsas av resultatet. 

 

CC berättar att kortsiktigt så beaktar inte marknaden hur bolagen värderar sin skog. 

Marknadens kortsiktiga värderingar baseras istället snarare på hur bolagens industriella 

verksamhet presterar, vilket i sin tur påverkas av fluktuationer i pris samt 

kostnadsutveckling inom verksamheten. CC påpekar att de som är mest intresserade av 

hur skogen värderas är investerare med en längre investeringshorisont. Dock pekar CC 

på att vinster som leder till extrautdelning har en viss påverkan på aktiepriset. Enligt CC 

påverkar inte de vinster som beror på förändringar i värderingsmodell 

utdelningsestimat. De vinster som beror på ”volymkomponenten” i DCF-modellen 

bidrar dock i allra högsta grad till förhöjda utdelningsförväntningar. Som referens 
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använder CC den uppvärdering av skog som Holmen gjorde 2011, där 2/3 av 

uppvärderingen berodde på volymkomponenten. CC nämner även att skogsbolagen gör 

en extern värdering av deras skog var tionde år.  

 

EE berättar att uppvärdering av skog inte är något som beaktas i dennes arbete och 

påtalar att även om skogen värderas upp så är det exakt samma skog som stod där dagen 

innan. Vidare så anser respondenten inte att en uppvärdering av skog skulle resultera i 

att förväntningarna kring utdelning höjs. EE pekar på att det är flertalet mer aspekter än 

resultatet som påverkar vad som ska delas ut och hänvisar till vilket kassaflöde som 

verksamhetsåret medfört. 

 

FF gör skillnad på vanliga vinster och vinster som uppstår genom uppvärdering. FF är 

dock tydlig med att vissa sorters skogsuppvärderingar är att likställa med vinster från 

den industriella verksamheten. Exempel på en sådan vinst är enligt FF en förändring av 

avverkningsplanen som gör att företag kan avverka mer skog än innan. En sådan 

uppvärdering påverkar enligt FF föväntningar på utdelning. FF påpekar att vinster kan 

uppstå genom att bolagen ändrar sin diskonteringsränta, dessa vinster är för 

vederbörande av mindre betydelse. 

 

4.1.7 Subjektivitet 
 

Vilken grad av subjektivitet anser våra respondenter att värderingarna baseras på? 

Bedömer analytiker till SCA och Holmen att det finns några risker med eventuell 

subjektiv värdering? 

 

AA pekar på att det absolut finns ett visst mått av subjektivitet i värdering av växande 

skog. Respondenten pekar på att skogen värderas i samråd med revisorer men det är 

bolagen själva som bestämmer kring de antaganden som ligger till grund för 

värderingen. Bolagen har alltså själva rätt att välja huruvida de vill redovisa 

konservativt eller aggressivt. AA anser sig inte vara besvärad av s.k ”earnings 

managment” och pekar på att varje krona är olika mycket värd beroende på vilket 

verksamhetsområde den redovisats inom. AA tar SCA som exempel och pekar på att 

aktiemarknaden reagerar väldigt olika beroende på om en redovisad vinst uppkommer 

vid värdering av skog, till skillnad från om vinsten istället skulle redovisas inom 

verksamhetsområdet för hygienprodukter. AA anser att så länge bolagen är tydliga med 

vart vinsterna kommer ifrån så är det inga problem. 

 

BB tror inte att det finns en överhängande risk för manipulation och pekar på att 

marknaden ser sånt: 

 

 ”Aktiemarknaden kan vara dum ibland, men inte så dum”. 

 

CC ser vissa risker för manipulation, men säger samtidigt att aktiemarknaden 

fortfarande är ointresserad av vinster som härstammar från förändringar i 

värderingsmodellerna. Detta eftersom det inte är de bokförde värdena som är av vikt, 

utan snarare marknadsvärderingen av företagets tillgång. CC exemplifierar: 

 

”Ta Stora Enso Q4, de gör sin största nedskrivning någonsin på 5 miljarder. Aktien går 

upp 10% på den rapporten. Därför att marknaden säger: vi struntar i vad bolaget 
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värderar det till, vi har redan värderat denna verksamheten till 0 eller lågt, så det 

spelar ingen roll vad det bokförda värdet är”. 

 

EE upplever ingen risk beträffande manipulation eller s.k ”earnings managment”. 

Respondenten pekar på att denne följt bolaget under åren och tror att något liknande 

skulle genomskådas av vederbörande eller andra analytiker. 

 

FF anser att det alltid finns risker när subjektivitet är inblandat. FF är dock tydlig med 

att sådant skulle uppmärksammas av sådana som han själv, eller andra på 

aktiemarknaden. Gällande ”earnings management” så berättar FF att det är tydligt 

varifrån vinsterna härstammar, och därmed ser FF risken för den typen av manipulation 

som låg. 

 
4.1.8 Skiftet till verkligt värde 
 

Hur ser våra respondenter på övergången till verkligt värde? Var det bättre förr? Hur 

vägs relevans och tillförlitlighet mot varandra? 

 

AA beskriver skiftet från anskaffningsvärde till verkligt värde som en 

omställningsprocess, men pekar samtidigt på att när han nu väl har satt sig in i ”tänket” 

så anser han att detta är en bättre väg att gå. Dock hävdar AA att om frågan hade ställs 

för ett par år sedan så skulle det finnas en möjlighet att vederbörande haft en annan åsikt 

och istället tryckt på de negativa aspekterna. Respondenten anser att tidigare värdering 

utifrån anskaffningsvärde gav upphov till en högre grad av subjektivitet. Vederbörande 

påpekar att det nu faktiskt finns ett gemensamt system för hur man redovisar dessa 

tillgångar. AA pekar på att man i och med införandet av IAS 41 rört sig alltmer bort 

från kassaflöden: 

 

”Dels så kan det skapa en konstruerad volatilitet, äh, jag skulle inte säga så, det kanske 

inte bidrar till volatilitet, men det bidrar ju till någonting som är längre bort från ett 

kassaflödestänk”.   

 

BB hävdar att värdet av skogen förutsatt värdering till historiskt anskaffningsvärde 

skulle bli väldigt lågt, och pekar på att för BB som analytiker, så skulle det inte finnas 

mycket information att utvinna ur dessa värden. Respondenten anser att om marknaden 

skulle lyckas att få fram ett rättvisande värde så hade det givetvis vart bättre, än en siffra 

som med all sannolikhet är fel. BB pekar på bristande homogenitet bland börsnoterade 

företag och redogör kring hur redovisning av bostadsutvecklingsprojekt görs hos större 

aktörer, som SKANSKA, PEAB, JM samt NCC. BB berättar att medans PEAB, JM, 

och SKANSKA redovisar intäker löpande utifrån successiv vinstavräkning så tillämpar 

NCC en helt annan modell där en intäkt först tas upp när ”nyckeln lämnats” till ägaren. 

BB pekar på att, om inte ens ”byggbolag”, som denne anser homogent uppbyggda klarar 

av att tolka IFRS på samma vis, så är det konstigt om ”skogsbolag” skulle göra det. 

Respondenten pekar på att IFRS i första hand åsyftar att nå en bättre ”genomlysning”, 

dvs saker skall uttryckas i klartext, men konstaterar samtidigt att så inte alltid är fallet.  

BB är ambivalent till den redovisningsmässiga förändring som skett i och med 

införandet av IFRS. BB pekar på att denne förstår intentionerna med införandet av IFRS 

vad gällade framförallt bättre transparens. Men hävdar också att vederbörande inte kan 

se den förbättring som åsyftades då redovisningsstandarden är väldigt öppen för 
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tolkning. BB hävdar dock slutligen att värdering till verkligt värde, är att föredra då det 

bättre indikerar tillgångens värde. 

 

CC påpekar att skogsbolagen alltid redovisar konservativt, och enligt denne så delas 

denna uppfattningen av de flesta aktörerna på marknaden. Vidare berättar respondenten 

att dessa differenser mellan det bokförda värdet, och det verkliga värdet mest intresserar 

de ägare med långsiktig investeringshorisont. Enligt CC så är övergången till IFRS 

ingenting denne tar större notis av, men poängterar att jämförbarhet mellan bolagen är 

mycket viktigt för CC i dennes yrkesroll. Jämförbarheten har enligt CC dock blivit 

bättre. Samtidigt som CC anser att förändringen inte är någon ”dealbreaker” så nämner 

CC att man innan övergången till värdering till verkligt värde, alltid var tvungen att 

plocka ur skogstillgångarna ur balansräkningen vid en företagsvärdering. CC fortsätter 

med att man i vissa fall fortsatt måste göra detta, men att det blivit bättre i och med 

övergången. 

 

DD är ambivalent till skiftet av redovisningsprinciper och uttrycker att vederbörande 

inte riktigt ser syftet med värderingarna som de fungerar idag. DD pekar på att om 

tillgångarna ska tas upp till verkligt värde så är det också det man ska sträva efter, dvs 

att tillgången skall bokföras till det faktiska verkliga värdet utifrån begreppets innebörd. 

DD gör en tydlig distinktion här mellan den redovisningsmässiga termen verkligt värde 

och det faktiska verkliga värdet. Vi tolkar det således som att DD upplever en viss 

diskrepans mellan bokförda verkliga värden och faktiska verkliga värden. DD redogör 

vidare kring detta och menar på att det som har uppnåtts nu, snarare kan betraktas som 

en hybrid mellan anskaffningsvärde och faktiskt verkligt värde. Respondenten hade 

hellre sett att man antingen kör på värdering till historiskt anskaffningsvärde och 

försiktighetsprincipen fullt ut, snarare än denna ”medelvägen” som valts.   

 

EE anser inte att övergången till IFRS är någon större förändring och det har inte 

påverkat vederbörandes sätt att arbeta. ”Jag ser inte att det gått åt något håll sen dom 

bytte till IFRS, det är subjektivt då, och det är subjektivt nu, det är bara att siffrorna 

ändras lite grann men det påverkar inte i större utsträckning på hur jag ser på 

bolagen” (EE). Men EE pekar på att tanken bakom redovisning till verkligt värde är 

god men hävdar att verkligheten är inkongruent med teorin. Vidare anser EE att 

årsredovisningarna inte kan bära dolda värden i samma utsträckning som förut. EE 

hävdar att det innan skiftet till verkligt värde knappt fanns något större värde i skogen 

på balansräkningen. 

 

FF är tydlig med att det är positivt att tillgångar värderas till ett marknadspris. FF 

berättar dock att det varit en övergångsperiod, men att FF numera anser det varit en 

övergång till något bättre. Återigen trycker FF på att just skogsvärderingen inte är 

särskilt viktig: 

 

”Jo, som du säger värderas skogen högre idag än den gjorde innan IFRS. Men helt 

ärligt så vet jag att skogen finns där, oavsett vad bolaget värderar det till. Men visst, det 

känns schysst att de bokför tillgångarna till marknadspris, istället för irrelevanta 

historiska siffror, men återigen, det är inget som spelar någon större roll för mig.” 
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4.1.9 Transaktioner av skogsfastigheter 

 

Varför kan privata aktörer tänka sig att betala väsentligt högre belopp än SCA och 

Holmen hade kunnat för samma mark? 

 

AA är tydlig med att skilja på marknadspriser som är baserade på transaktioner mellan 

privatpersoner och transaktioner för större bolag. Enligt AA kan en brist på rationalitet 

hos privatpersoner och pensionsfonder ge upphov till stora prissummor på 

privatmarknaden. Detta eftersom privata köpare kan värdesätta andra faktorer än 

multiplar baserade på företagets rörelseresultat innan räntor, skatter, nedskrivningar och 

avskrivningar. Många privatpersoner är beredda att betala stora summor för viltrik mark 

där goda jaktmöjligheter finns.  AA redogör vidare att ingen professionell aktör är 

beredd att betala dessa summor. På grund av detta kan man enligt AA inte jämföra, till 

exempel LRF Konsults marknadspriser med den institutionella marknaden.   

 

CC anser att privatmarknadspriser absolut inte går att jämföra med den institutionella 

marknaden. Detta för att det på privatmarknaden kan handla om att köpa upp grannens 

skog eller att få bättre tillgång till viltrika jaktmarker. På grund av detta kan 

privatpersoner tänkas sig betala mycket mer än institutionella köpare. CC nämner dock 

att även större skogsbolag kan tänka sig betala överpris för så kallade 

”marginalinvesteringar” som till exempel kan leda till effektivare skogsskötsel. CC talar 

om de värderingar som LRF konsult gör som att dessa är ej jämförbara med 

skogsbolagens värdering, då det är helt olika värden som beaktas vid dessa 

transaktioner. Respondenten berättar att transaktionpris och liknande är irrelevant att ta 

ställning till, då skogsbolagen försöker att värdera vad dem tjänar på att faktiskt äga 

skogen och inte sälja den. CC påpekar att LRF:s värderingar tar upp värden som 

möjligheter till jakt och vikten av att ha goda grannar i skogsfastigheterna, dvs många 

tenderar till att skydda mark och köper gärna upp närliggande fastigheter om tillfälle 

ges. 

 

4.1.10 Alternativ till verkligt värde? 
 

Ser våra respondenter några alternativa tillvägagångssätt för skogsvärdering? 

 

BB anser att en tredjepartsvärdering skulle kunna utföras. Resultatet av denna värdering 

skulle sedan göras tillgängligt för offentligheten och kunna användas som referenspunkt 

till bolagens värdering. 

 

DD berättar att underlaget för att värdera växande skog utifrån priset på skogsfastigheter 

är bristande, och bedömer att en stor rikstäckande aktör inom branschen maximalt har 

information om bara en tredjedel av alla transaktioner som genomförs. DD redogör 

vidare kring komplikationer då en analog värdering skulle behöva omfattande statistik 

för att kunna ses som relevant. Faktum är dock att det finns väsentliga skillnader mellan 

skogsfastigheter i aspekter som bördighet, fördelning mellan åker och skogsmark m.m. 

Dessa skillnader bidrar till ytterligare komplikationer vid analog värdering då en viss 

försiktighet bör iaktas så att man inte jämför ”äpplen med päron”.  
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5. Fallstudie av Holmen & SCA 

Under undersökningsstudiens utförande kom det fram ny kunskap kring hur värdering 

av växande skog görs, samt hur respondenterna ser på denna värdering. Flera 

respondenter ansåg att själva skogsvärderingen är betydelselös för analytiker. Vid 

samtal med en av våra respondenter så påpekade vederbörande att vid 

företagsvärderingen så plockar respondenten bort tillgångar i form av växande skog. 

Respondenten pekar vidare på att dessa tillgångar är irrelevanta ur värderingssynpunkt, 

detta trots att de nu bokförs till verkligt värde. Vi betraktade respondentens erfarenheter 

som intressanta, vilket ledde oss in i en fallstudie där vi försöker att utröna huruvida 

förutsättningarna vid företagsvärdering förändrats i och med införandet av IFRS. 

Fallstudien är en fallstudie som med hjälp av ett deduktivt angreppssätt åsyftar att 

belysa verkliga värdens inverkan på företagsvärdering för svenska skogsägande bolag 

som tillämpar värdering till verkligt värde. Således är den att klassificera som en 

förklarande fallstudie (Ryan, Scapens & Theobald (2002, s. 144). Det skogsägandet 

bolaget skall dessutom inneha en betydande andel skog. Dessa urvalskriterier innebar 

att fallstudiens ram- och målpopulation för fallstudien var densamma som för 

undersökningsstudien (se avsnitt 2.4.1). Applicerbara teorier för fallstudien tillkom 

bland annat genom ytterligare litteratursökning. Fallstudien bygger, utöver existerande 

teori, på information som uppkommit i undersökningsstudiens intervjuer. 

 
5.1 Tillvägagångssätt fallstudie 

 

Vi har i fallstudien försökt arbeta i linje med Penman (2007) till den grad vi ansett att 

det varit praktiskt genomförbart. Detta har vi gjort för att försöka bibehålla en så hög 

objektivitet som möjligt. Vissa avvikelser har förekommit, vilka kommer att presenteras 

i detta avsnitt. Vad som föranlett dessa avvikelser, samt eventuella konsekvenser, 

kommer också att behandlas. 

 

5.2 Värderingsmodell (ReOI) 

 

Värderingsmodellen som tillämpats i fallstudien är en relativt enkel modell. Hur 

modellen används i verkligheten är dock inte nödvändigtvis i enlighet med hur den 

kommer att användas i denna fallstudie. Detta eftersom vi vill med fallstudien, precis 

som Penman (2007), försöka visa att det är fullt möjligt värdera ett företag endast 

utifrån informationen i en årsredovisning, utan verkliga värden på balansräkningen. På 

grund av detta används endast information som finns tillgänglig i företagets 

årsredovisning eller andra lättillgängliga, offentliga källor. En finansanalytiker med 

ingående information om företaget i fråga kan, och har antagligen mer information än 

det som anges i årsredovisningen. Värderingsmodellen för       ser ut som följer 

(Penman, 2007, s. 43): 

 

        
                              

          
    (10) 

I ovanstående formel tillämpar vi alltså ett CV (Continuing value)där         växer för 

evigt med tillväxthastigheten g 

där g = den långsiktiga tillväxten enligt (16), 

                               enligt (11) och, 

      enligt (12) 
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De bokförda värdena på det egna kapitalet för värderingsåret i fråga hämtades direkt 

från årsredovisningarna, medan den prognostiserade residualvinsten beräknades enligt 

följande formel (Penman, 2007, s. 43): 

 
                                                                         (11) 

där NOA = Net Operating Assets och, 

                               enligt (13) 

 

Med utgångspunkt i formeln ovan behöver vi ha kännedom om följande tre variabler:  

 

1. NOA för år t  
NOA tas fram genom att företagets balansräkning reformuleras. Med detta menas att vi 

kategoriserat företagets tillgångar och skulder för      i fyra olika kategorier.  Dessa fyra 

kategorier är finansiella tillgångar och skulder, samt rörelsetillgångar och skulder 

(Penman, 2013, s. 295). Efter detta gjordes så summerade vi företagets rörelsetillgångar 

och minskar dessa med företagets rörelseskulder (Penman, 2013, s. 293). Detta ger 

företagets NOA. Notera att vi genomgående, enligt Penman (2013, s. 294), klassificerat 

alla likvida medel som finansiella tillgångar. Reformuleringen för vår fallstudie går att 

återfinna i Appendix 10.2. 

 

2. Ett avkastningskrav  

Som avkastningskrav      använts (även kallad WACC).      räknas ut på följande vis 

(Penman, 2013, s. 96):  

  

         
  

        
      

  

        
    (12)  

där       cost of capital for operations, 

   = marknadsvärdet på företagets egna kapital (företagets årsredovisning), 

    bokförda värdet på företagets NFO (net financial obligations) beräknat enligt 

Penman (2013, s. 242): 

 

            
 

    
                         

   
 och, 

 

               (CAPM enligt Penman, 2013, s. 106) 

där    = riskfri ränta (10-årig statsobligation), 

  = företagets beta-värde (hämtats från bolagets årsredovisning) och,  

    = equity risk premium (hämtats från bolagets årsredovisning samt PWC) 

 

Penman (2007, s. 43) använder i sin värdering av Coca-Cola en diskonteringsränta på 

10 %. Denna består i sin tur av en riskfri ränta på 4,6 % (amerikanska statsobligationer) 

samt en risk-premie på 5,4 %. Här bör noteras att riskpremier är olika beroende på 

vilken bransch företaget befinner sig i (PWC, 2013). Detta ansåg vi som ett tillräckligt 

skäl för att avvika från Penman (2007) vad gällande riskpremien. Det sistnämnda då till 

exempel skogstillgångar, enligt bolagen själva, har en avsevärt lägre risk än andra typer 

av tillgångar (Holmens, 2004, s. 8). För värderingsåret 2004 har vi använt oss av den 

riskpremien som angetts i företagets årsredovisning. För Holmen (2004, s. 8) blev det 

ett vägt genomsnitt mellan riskpremien för skogstillgångar respektive övriga 
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tillgångsslag. Vid värderingsåret 2011 angav bolagen inte längre någon riskpremie i sin 

årsredovisning, varvid vi använde oss av Riskpremiestudien på den svenska 

aktiemarknaden (PWC, 2011). Vi har även använt ett genomsnitt av den 10-åriga 

statsobligationen utfärdad av riksgälden, för värderingsåret (Riksbanken, 2014). Den 

sistnämnda går enligt oss att likställa med den ”treasury rate” som Penman (2007, s. 43) 

använder sig av. Det sista antagandet är beta-värdet, som i samtliga fall hämtats från 

bolagets årsredovisning vid värderingstillfället. Alla antaganden är således hämtade från 

identifierbara samt objektiva källor. 

 

3. Ett prognostiserat rörelseresultat för       

Rörelseresultat för       kan genom ett antagande om en konstant vinstmarginal samt 

en oförändrad omsättningshastighet på företagets tillgångar, prognostiseras (Penman, 

2007, s. 43). Det faktum att Holmen efter introduceringen av IFRS vid vissa tillfällen 

gjort stora vinster som härstammar från en skogsuppvärdering, har dock onekligen lett 

till en större fluktuationer vad gäller vinstmarginalen. Detta orsakar svårigheter med 

företagsvärderingen, vilket vi kommer att se i våra resultat. Givet antagandet om en 

konstant vinstmarginal och en oförändrad omsättningshastighet på företagets tillgångar, 

kan företagets rörelseresultat prognostiseras genom följande formel (Penman, 2007, s. 

43): 

 
                                                                                (13) 
där VM = genomsnittlig vinstmarginal, som uppskattades på följande sätt: 
 

     
 
               
              

 
               
              

 
               
              

 
             
            

 

 
   (14) 

där rörelsevinsten är efter skatt och, 

                                     enligt (16) 

  

Följande formel har använts för att räkna fram rörelsevinst efter skatt (Penman, 2013, 

s. 306): 

 

Bokfört rörelseresultat 

- Skatt på rörelseresultatet: 

+- Bokförd skatt 

+- Skattevinst av finansiellt netto (aktuell skattesats angiven i bolagets årsredovisning 

för aktuellt värderingsår)  

 

= Rörelsevinst efter skatt 
Tabell 2. Beräkning av rörelsevinst efter skatt. 

Utöver vinstmarginal behöver vi dock också en prognosisterad försäljning för       : 

 

                                                               (15) 

där försäljning för     hämtades direkt från bolagets årsredovisning för     och,  

g = den långsiktiga tillväxten, som estimerades med hjälp av följande formel: 

 

                

                              

              

 
   (16) 
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  (17) 

 
En inkludering av         för värdering av SCA år 2004 skulle lett till en långsiktig 

tillväxthastighet som översteg avkastningskravet. Därmed hade en företagsvärdering ej 

kunnat genomföras, eftersom formel (10) förutsätter att r > g. Då vi ville ha en 

likvärdig, jämförbar värdering mellan dels de två olika bolagen, men också olika årtal, 

använde vi oss således av en tre-årsperiod vid uträkning av genomsnittlig vinstmarginal 

för samtliga bolag och årtal. Därmed avvek vi från formel 17 i Penman (2007, s. 43). 

 

Givet informationen från punkt 1, 2 och 3 ovan kan vi nu räkna ut residualvinsten från 

rörelsen enligt formel (11). Med hjälp av det bokförda egna kapitalet för 

    (årsredovisning för    ), residualvinsten från rörelsen för år       (11), 

avkastningskravet (12) och den långsiktiga tillväxten (16), kan vi nu värdera bolagets 

egna kapital för     enligt formel (10). Denna värdering delas sedan på antalet aktier, 

för att kunna jämföras med aktiepriset.  
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6. Empiri Fallstudie 

I detta avsnitt kommer fallstudiens empiri att presenteras. För att läsaren skall kunna 

koppla siffrorna till de verkliga företagen, väljer vi även här att kort beskriva SCA & 

Holmen. Ett mål med uppsatsen har genomgående varit att göra den tillgänglig till så 

många läsare som möjligt. Samtidigt kräver dessa företagsvärderingar en viss 

förkunskap inom finansiering och företagsvärdering. Utöver det föregående krävs också 

en viss insyn i de olika variabler som en företagsvärdering påverkas av. Syftet med 

denna del är som tidigare nämnt att analysera eventuell skillnad mellan 

företagsvärdering under anskaffningsvärde och med verkliga värden. För att analysera 

denna övergångs eventuella påverkan på företagsvärdering krävs att vi kan härleda 

denna eventuella påverkan. Således är det av vikt att ha tillgång till hela 

värderingsförloppen, och inte endast slutresultaten. Detta inkluderar data angående 

historiska försäljningssiffror och poster på balansräkning. Med kunskap och insyn i de 

olika variablerna är uträkningsförloppet minst lika intressant som resultatet, om inte i 

vissa fall mer värdefullt för kommande analys och slutsats. På grund av ovanstående 

faktorer kommer således hela förloppen att presenteras i uppsatsen. Exempel på 

variabler som påverkar denna företagsvärdering är: diskonteringsränta, långsiktig 

tillväxthastighet och det bokförda egna kapitalet. De mest relevanta delarna av denna 

empirin kommer sedan att diskuteras i analys, varvid de kommer att förklaras 

ytterligare. Vi har även valt att inkludera kommentarer till varje värderingsår för att ha 

möjlighet att förklara extrema eller svårtolkade siffror. Värderingarna utförs i två 

etapper: Före och efter införandet av IFRS för de svenska skogsägande bolagen. Givet 

detta tillvägagångssätt kan vi analysera eventuella skillnader och till och med försöka 

härleda dessa potentiella skillnader genom att analysera hela värderingsförloppen. 

Reformuleringarna av balansräkningarna går att återfinna i Appendix 10.2. 

 
6.1 SCA 
 

SCA är enligt SCA (2014) en koncern som bedriver verksamhet inom hygien- och 

skogsindustrin. Företaget utvecklar och tillverkar personliga hygienprodukter, 

mjukpapper och skogsindustriprodukter (SCA, 2014). SCA har en stor portfölj 

varumärken och är mer fokuserade på konsumentprodukter än andra skogsbolag, t.ex. 

Holmen. SCA har en betydande andel skogstillgångar som samtliga värderas till 

verkligt värde. Företagets omsättning har ökat relativt mycket de senaste 10-15 åren, 

vilket kan ge upphov till felaktiga värderingar på grund av för korta värderingsperioder 

vilket också är något som kommer beaktas. Med detta menas att om den genomsnittliga 

tillväxthastigheten blir alldeles för hög på grund av extrema siffror, kan dessa siffror 

komma att justeras eller uteslutas ur värderingsmodellen. Det sistnämnda kommer dock 

i dessa fall inte göras med syftet att skapa rättvisande värderingar, utan snarare för att 

göra värderingen mer praktiskt genomförbar. 

 
6.2 Holmen 
 

Enligt Holmen (2014) är Holmen en skogsindustrikoncern som bland annat tillverkar 

tryckpapper, kartong och trävaror. Företaget bedriver även verksamhet inom skogsbruk 

och energi (Holmen, 2014). Holmen har också ett betydande skogsinnehav, vilka anges 

som essentiella resurser för företagets framtid (Holmen, 2014). Samtliga skogstillgångar 
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värderas numera till verkligt värde. Företaget har även genom åren genomfört större 

uppvärderingar av skog. Dessa uppvärderingar har som tidigare nämnt medfört ett antal 

större uppvärderingsvinster. Holmen har också en stor andel egenproducerad energi. 

Holmens omsättning har de senast 10-15 åren legat på en relativt stabil nivå. På grund 

av det sistnämnda tror vi att Holmen bör vara väl lämpat för företagsvärdering.  Detta 

eftersom siffrorna på lång sikt inte bör ge upphov till extrema eller missvisande siffror. 

 

6.3 Tabeller till värderingen av Holmen år 2004 (Holmen, 2004, s. 43) 
 

Holmen (mnkr) 2001 2002 2003 2004 

Försäljning 16655 16081 15816 15653 

Genomsnittlig NOA (
                          

 
) 16820 17183 17223 17266 

Tillgångarnas omsättningshastighet (
           

                 
  0,9902 0,9359 0,9183 0,9066 

Tabell. 3 Historiska siffror för Holmen för åren 2001-2004 

Holmen (mnkr) 2001 2002 2003 2004 

Rörelsevinst före skatt  2446 2713 2338 1860 

- Bokförd skatt 108 605 675 443 

- Skattevinst av finansiellt netto (27 %) 41 40,2 57,2 55,6 

            = Rörelsevinst efter skatt 2 292,4 2 063,3 1 599,4 1 355,2 

Vinstmarginal (
                         

            
) 13,79% 12,86% 10,15% 8,7 % 

Tabell 4. Reformulering av Holmens resultaträkning för åren 2001-2004 

Holmen  Medel 

Genomsnittlig vinstmarginal (14) 11,37% 

Genomsnittlig omsättningshastighet för tillgångarna  0,9377 

Långsiktig tillväxt (16) -2,01 % 
Tabell 5. Genomsnittliga siffror för Holmen mellan åren 2001-2004 

Holmens värdering detta år påverkas mycket av den negativa trend företaget befinner 

sig i enligt tabell 3. Företaget har uteslutande tappat omsättning för varje år som är 

inkluderat i värderingen. På grund av detta erhåller företaget en långsiktig 

tillväxthastighet på minus 2,01% enligt tabell 4 och 5. Samtidigt är vinstmarginalen på 

11,37% något hög vilket bör balansera ut värderingen något. 

 

6.3.1 Värderingsförlopp Holmen år 2004 

 

Givet försäljningen från 2004 enligt tabell 3, och den genomsnittliga vinstmarginalen 

enligt tabell 4 och 5, kan vi prognostisera för 2005 (notera att försäljningen från år 2004 

hämtas direkt ur företagets årsredovisning): 

 

                                                               
 

             (          ) 
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Nästa steg är att utifrån den prognostiserade försäljningen för år 2005 enligt tabell 3, 

och den genomsnittliga vinstmarginalen enligt tabell 4 och 5, prognostisera 

rörelsevinsten efter skatt för samma år enligt formel (13): 

 

                                                                     
 

                   
 

Nästa steg blir således att räkna ut residualvinsten från rörelsen. För att räkna ut denna 

behövs ett     . Detta räknar vi ut enligt formel (12): 

 

         
  

        
      

  

        
 

 

Utifrån ovanstående formel behöver vi ytterligare några variabler: 

 

             

där                                

                               
                              

                                    

 

     
                         

   
 

där                                                                              
                                                    

           
                     

            
   

    
       

 
                                         

                       
 

                          
 

Således,             
     

     
        

    

     
        

 

                                                                 (11) (notera att 

        hämtas direkt ur balansräkningen): 

 
                               

                                                

 
                       

 

Således har vi alla variabler för formel (10) (notera att       hämtas direkt från 

balansräkningen): 
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E. K per aktie (notera att antalet aktier för år 2004 hämtas direkt ur företagets 

årsredovisning): 

 
     

                       
                    

 
     

         
        

 

Vi värderar således Holmens aktie till 245 kronor den 31 december 2004. 

 
6.4 Tabeller till värderingen av SCA år 2004 (SCA, 2004, s. 90) 
 

SCA (mnkr) 2001 2002 2003 2004 

Försäljning 82380 88046 85338 89967 

Genomsnittlig NOA (
                          

 
) 60874 67587 68186 73456 

Tillgångarnas omsättningshastighet (
           

                 
  1,35 1,30 1,25 1,22 

Tabell 6. Historiska siffror för SCA för åren 2001-2004 

SCA (mnkr) 2001 2002 2003 2004 

Rörelsevinst före skatt  9492 9101 7757 5690 

- Bokförd skatt 2444 2341 1861 1172 

- Skattevinst av finansiellt netto (24 %)  336,5 245,5 189,6 204,2 

              = Rörelsevinst efter skatt 6 711,5 6 514,5 5 706,4 4 313,8 

Vinstmarginal (
                         

            
) 8,15 % 7,4 % 6,69 % 4,79 % 

Tabell 7. Reformulering av SCAs resultaträkning för åren 2001-2004 

SCA  Medel 

Genomsnittlig vinstmarginal (9) 6,76 % 

Genomsnittlig omsättningshastighet för tillgångarna  1,35 

Långsiktig tillväxt (11) 3,07 % 
Tabell 8. Genomsnittliga siffror för SCA mellan åren 2001-2004 

Mellan vissa av åren som är inkluderade i värderingen ökade SCAs omsättning med ca. 

5-8% enligt tabell 6. På grund av detta kan den långsiktiga tillväxthastigheten 

jämförelsevis anses vara något hög (3,07%), vilket vi kan se i tabell 7 och 8. Samtidigt 

är vinstmarginalen också relativt hög (6,76%). Värderingen för SCA år 2004 kommer 

därmed sammantaget bli något hög, vilket vi i vår analys kommer att beakta. En 

justering av den långsiktiga tillväxthastigheten hade antagligen skett vid en oberoende 

värdering, där syftet med värdering är att få ett rättvisande resultat. 
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6.4.1 Värderingsförlopp SCA år 2004 

 

Givet försäljningen från 2004 enligt tabell 6, och den genomsnittliga vinstmarginalen 

enligt tabell 7 och 8, kan vi prognostisera för 2005 (      : 
 

                                                               
 

                       
 

Nästa steg är att utifrån den prognostiserade försäljningen för år 2005 enligt tabell 6, 

och den genomsnittliga vinstmarginalen enligt tabell 7 och 8, prognostisera 

rörelsevinsten efter skatt för samma år enligt formel (13): 

 

                                                                     
 

                   
 

Nästa steg blir således att räkna ut residualvinsten från rörelsen. För att räkna ut denna 

behövs ett     . Enligt SCA (2004, s. 8) är           . 

 
Därmed kan residualvinsten från rörelsen räknas ut enligt formel (11) (notera att 

        hämtas direkt ur balansräkningen): 

 
                               

                                                

 
                        

 

Således har vi alla variabler för formel (10) (notera att       hämtas direkt ur 

balansräkningen): 

 

              
                               

          
 

 

       
    

              
       

 
                                                                                               

 
     

                       
                    

 
     

          
        

 

Vi värderar således SCAs aktie till 393 kronor den 31 december 2004. 
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6.5 Tabeller till värderingen av Holmen år 2011 (Holmen, 2011, s. 94) 
 

Holmen (mnkr) 2008 2009 2010 2011 

Försäljning 19334 18071 17581 18656 

Genomsnittlig NOA (
                          

 
) 21234 20821 20873 22539 

Tillgångarnas omsättningshastighet (
           

                 
  0,91 0,87 0,84 0,83 

Tabell 9. Historiska siffror för Holmen för åren 2008-2011 

Holmen (mnkr) 2008 2009 2010 2011 

Rörelsevinst före skatt  1051 1620 1596 5573 

- Bokförd skatt 98 360 884 1374 

- Skattevinst av finansiellt netto (27 %) 80,9 66,3 54,1 63,4 

            = Rörelsevinst efter skatt 872 1194 658 4136 

Vinstmarginal (
                         

            
) 4,51 % 6,61 % 3,74 % 22,17% 

Tabell 10. Reformulering av Holmens resultaträkning för åren 2008-2011 

Holmen  Medel 

Genomsnittlig vinstmarginal (14) 9,26 % 

Genomsnittlig omsättningshastighet för tillgångarna  0,86 

Långsiktig tillväxt (16) -1,17 % 
Tabell 11. Genomsnittliga siffror för Holmen mellan åren 2008-2011 

Återigen befinner sig Holmen, likt år 2004, i en negativ trend enligt tabell 9. Även om 

företaget befinner sig i en negativ tillväxttrend enligt tabell 10 och 11, är 

vinstmarginalen från år 2011 så pass extrem att en för hög värdering är att vänta. Detta 

är något som vi i analys och slutsats kommer att återkomma till.  

 

6.5.1 Värderingsförlopp Holmen år 2011 

 

Givet försäljningen från 2011 enligt tabell 9, och den genomsnittliga vinstmarginalen 

enligt tabell 10 och 11, kan vi prognostisera för 2012 (      : 
 

                                                               
 

            (           ) 

 

Nästa steg är att utifrån försäljningen för år 2012 enligt tabell 9, och den genomsnittliga 

vinstmarginalen enligt tabell 10 och 11, prognostisera rörelsevinst efter skatt för samma 

år:  

 

                                                                     
 

                    
 

Nästa steg blir således att räkna ut residualvinsten från rörelsen. För att räkna ut denna 

behövs ett     . Detta räknar vi ut enligt formel (12): 
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Utifrån ovanstående formel behöver vi ytterligare några variabler: 

 

             

där                                

                               
                          

                                     

 

     
                         

   
 

där                                                                              
                                                    

           
                     

            
   

    
       

 
                                         

                         
 

                          
 

således,              
     

     
        

    

     
        

 

                                                                 (11) (notera att 

        hämtas direkt från balansräkningen): 

 
                               

                                                

 
                       

 

Således har vi alla variabler för formel (10) (notera att       hämtas direkt ur 

balansräkningen för värderingsåret): 

 

              
                               

          
 

 

             
   

                 
 

 

 
E. K per aktie (notera att antalet aktier för år 2011 hämtas direkt från företagets 

årsredovisning): 
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Vi värderar således Holmens aktie till 292 kronor den 31 december 2011. 
 

6.6 Tabeller till värderingen SCA år 2011 (SCA, 2011, s. 114) 
 

SCA (mnkr) 2008 2009 2010 2011 

Försäljning 110449 109358 106965 105750 

Genomsnittlig NOA (
                          

 
) 105326 105245 102465 89596 

Tillgångarnas omsättningshastighet (
           

                 
  1,05 1,04 1,04 1,18 

Tabell 12. Historiska siffror för SCA för åren 2008-2011 

 

SCA (mnkr) 2008 2009 2010 2011 

Rörelsevinst före skatt  8554 8190 8667 3548 

- Bokförd skatt 639 1716 1969 1651 

- Skattevinst av finansiellt netto (27 %)  579,3 411 279 322,5 

            = Rörelsevinst efter skatt 7 335,7 6063 6419 1 574,5 

Vinstmarginal (
                         

            
) 6,64 % 5,54 % 6 % 1,49 % 

Tabell 13. Reformulering av SCAs resultaträkning för åren 2008-2011 

 

SCA  Medel 

Genomsnittlig vinstmarginal (14) 4,92 % 

Genomsnittlig omsättningshastighet för tillgångarna  1,08 

Långsiktig tillväxt (16) -1,42 % 
Tabell 14. Genomsnittliga siffror för SCA mellan åren 2008-2011 

SCA har under tidshorisonten 2007-2011 haft en stabil tillväxthastighet enligt tabell 12. 

Även om tillväxthastigheten är något negativ, vägs denna upp av en förändrad 

kapitalstruktur, samt hög vinstmarginal enligt tabell 13 och 14. 

 

6.6.1 Värderingsförlopp SCA år 2011 

 

Givet försäljningen från 2011 enligt tabell 12, och den genomsnittliga vinstmarginalen 

enligt tabell 13 och 14, kan vi prognostisera för 2012 (      : 
 

                                                               
 

              (           ) 
 

Nästa steg är att utifrån försäljningen för år 2012 enligt tabell 12, och den 

genomsnittliga vinstmarginalen enligt tabell 13 och 14, prognostisera rörelsevinst efter 

skatt för samma år: 
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Nästa steg blir således att räkna ut residualvinsten från rörelsen. För att räkna ut denna 

behövs ett     . Detta räknar vi ut enligt formel (12): 

 

         
  

        
      

  

        
 

 

Utifrån ovanstående formel behöver vi ytterligare några variabler: 

 

             

där                                

                            
                          

                                      

 

     
                         

   
 

där                                                                              
                                                     

           
                      

            
   

     
       

 
                                         

                        
 

                           
 

således,              
     

     
        

     

     
        

 

                                                                 (11) (notera att 

        hämtas direkt från balansräkningen): 

 
                               

                                                
 

                       
 

Således har vi alla variabler för formel (10) (notera att       hämtas direkt ur 

balansräkningen för värderingsåret): 
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Vi värderar således SCAs aktie till 94 kronor den 31 december 2011. 
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7. Analys 

I vår analys försöker vi att besvara tidigare presenterade problemformuleringar genom 

att tillämpa den teoretiska referensram som presenterades i kapitel 3 på vårt empiriska 

underlag som uppkommit från intervjuer med professionella analytiker, såväl som från 

vår numeriska fallstudie där vi testar Penmans (2007) resonemang på SCA och 

Holmen. 

 

7.1 Professionella analytikers kunskap kring värderingsmodellerna 

 

Gassen & Schwedlers (2008, s. 1) empiri visar på att professionella investerare och 

analytiker inte anser sig ha full kunskap kring de värderingsmodeller som används vid 

värdering utifrån framtida diskonterade kassaflöden. Tillämpat på analytiker av Svenska 

skogsägande bolag så finner vi empiriskt stöd för Gassen & Schwedlers (2008, s. 1) 

empiri. Men då vår studie är av kvalitativ natur och endast innefattar ett fåtal 

respondenter så vill vi poängtera att vårt resultat inte kan generaliseras och göras 

representativt för en hel population. Även Gassen & Schwedler (2008, s. 21) lyfter ett 

varningens finger mot generaliserbarhet av deras empiriska fynd, då populationen är 

okänd och deras urval därmed kanske inte är representativt för hela populationen.  

 

Utifrån vår studie så var det av intresse för oss att veta i vilken utsträckning 

professionella analytiker faktiskt har kännedom om värderingsmodellerna. Vi anser att 

svaret på frågan kan indikera på, vilken tyngd och relevans som våra respondenter 

faktiskt sätter till värdering till verkligt värde baserat på framtida diskonterade 

kassaflöden. Som påpekat fann vi dock att de analytiker vi intervjuat inte anser sig ha 

full kunskap kring hur värderingarna utförs i praktiken. Således kan vi utifrån vår 

empiri se tendenser till att skogsvärderingen inte tilldelas större vikt av yrkesverksamma 

analytiker, och att det snarare är andra aspekter som de finner mer relevanta i deras 

yrkesutövande. Vi tror således att våra respondenter inte anser att värderingarna är 

tillräckligt viktiga för att investerarna ska sätta sig in i modellerna.  

 

7.2 Utrymme för resultatmanipulation 

  

Herbohn & Herbohn (2006, s. 187) uttrycker kritik mot värdering av skog utifrån 

framtida diskonterade kassaflöden. Författarna betraktar värderingen som subjektiv, och 

påpekar att värderingsmodellerna lämnar stort spelrum för ledningen att själva värdera 

skogen (Herbohn & Herbohn, 2006, s. 187). Chen (et al., 2012, s. 253) hävdar i deras 

studie att det för ledningen kan innebära monetära, samt icke-monetära fördelar att 

företagets verksamhet är att betrakta som storskalig. Högre balansomslutning, 

alternativt högre omsättning, kan innebära en större lönecheck för ledningen (Chen et 

al., 2012, s. 256). Följaktligen skapar detta incitament för ledningen att övervärdera 

tillgångar enligt (Chen et al., 2012). 

 

Kopplar vi ovan resonemang till resultatet av vår studie, så kan vi inte finna empiriskt 

stöd för att yrkesverksamma analytiker skulle tendera att oroa sig för manipulation av 

resultat. Detta uttalande baserar vi på att våra respondenter gör en tydlig distinktion 

mellan vinster som uppstår till följd av uppvärdering av skog, gentemot vinster som 

uppkommer inom andra verksamhetsområden. Då våra respondenter särskiljer dessa 
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vinster, så anser vi också att det är ett rimligt antagande, att dessa vinster som 

uppkommer genom uppvärdering av skog inte borde ha någon större kursdrivande 

effekt på SCA och Holmens aktiekurs. Dessutom är flertalet av de respondenter vi 

intervjuat av uppfattningen att marknaden tidigt skulle upptäcka eventuella försök till 

manipulation. 

 

7.3 Vad föredrar analytiker? – Verkligt värde eller anskaffningsvärde 
 

Vår empiri pekar på att flertalet yrkesverksamma analytiker är positiva till ”konceptet” 

bakom värdering till verkligt värde. Med ”konceptet” bakom verkligt värde avser vi, 

tanken att tillgångar bör värderas med stöd av marknadens uppfattning, snarare än ett 

historiskt anskaffningsvärde som tillämpat på skogstillgångar ofta är att betrakta som 

irrelevant. I frågan om analytiker upplever att skiftet av redovisningsprinciper medfört 

en positiv förändring i praktiken kan vi urskilja en viss ambivalens hos våra 

respondenter. Samtliga respondenters svar indikerar på att de upplever att båda 

alternativen till värdering innefattar en hög grad av subjektivitet. Utifrån detta så 

tenderar vårt kvalitativa empiriska underlag att ifrågasätta själva syftet med övergången 

till IFRS. Detta baserar vi på att flertalet respondenter ser värdering till verkligt värde 

utifrån framtida diskonterade kassaflöden som en hybrid mellan verkligt värde och 

anskaffningsvärde. Denna ”medelväg” uppstår då våra respondenter upplever att de 

värden som skogsägande bolag presenterar är förhållandevis konservativa, i jämförelse 

med marknadens värdering av skogstillgångar. 

 

Som tidigare påpekat har den konservativa redovisningen stark anknytning till värdering 

till anskaffningsvärde. Tillämpat på Svenska skogsägande bolag kan vi således utifrån 

vår empiri ställa oss frågande till vilken grad som Barlev & Haddads (2003, s. 383) 

beskrivning av övergången till IFRS som ett paradigmskifte görs gällande. Vi kan 

utifrån både Holmen och SCA:s räkenskaper konstatera att, skogen har värderats upp 

sedan övergången till IFRS, vilket torde indikera på ett mer liberalt förhållningssätt. 

Våra respondenter anser dock fortfarande att bolagen är något konservativa i sina 

värderingar, om än något mindre än tidigare. Enligt våra respondenter är SCA något 

mer konservativa än Holmen, som numera anses ligga relativt nära marknadspriset. Värt 

att påpeka är dock att analytiker upplever det statistiska underlaget av omfattande 

transaktioner av växande skog som bristfälligt. Det sistnämnda gäller transaktioner av 

större skogsfastigheter. LRF-konsult tillhandahåller betydande statistik vad gäller 

mindre transaktioner mellan t.ex. privatpersoner. Vad gällande mindre förvärv av skog 

där exempelvis, privatpersoner köper skogsmark för möjligheter till jakt och rekreation 

så är analytiker av åsikten att dessa transaktioner inte är jämförbara med institutionella 

förvärv. Privatpersoner har ofta ett annat syfte med köp av skog, och vid prissättningen 

beaktas således andra faktorer än skogsmarkens bördighet, och förmåga till framtida 

avkastning. 

 

Vår empiri pekar mot att analytiker ser på båda alternativen till värdering med viss 

skepsis. Respondenter pekar på att oavsett om skogen värderas till anskaffningsvärde, 

eller dess verkliga värde utifrån tredje nivåns indata, så kommer värderingen innefatta 

en hög grad av subjektivitet. Följaktligen så är de respondenter vi talat med, av åsikten 

att värderingen av växande skog inte är något som ges större notis i deras 

yrkesutövande. Detta resonemang bekräftas även genom det faktum att, flertalet 

respondenter vi talat med, inte har ingående kunskap om hur värderingarna görs i 
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praktiken. Barlev & Haddad (2003, s. 384) talar utifrån skiftet till verkligt värde som att 

”marknadens röst” hörs allt tydligare. Men vi kan utifrån vår empiri, tillämpat på 

Holmen och SCA inte urskilja att yrkesverksamma analytiker anser att värderingarna är 

mer objektiva nu än tidigare. Vid värdering utifrån listat marknadspris eller annan 

observerbar information är vi dock eniga med Barlev & Haddad (2003, s. 384) om att 

marknaden i högre grad värderar tillgångarna än innan. Men ser man till Svenska 

skogsägande bolag så kan vi konstatera att större bolag som, Holmen, SCA, Bergvik 

och Sveaskog, alla tillämpar värdering utifrån framtida diskonterade kassaflöden. 

 

Beträffande alternativa sätt att värdera som enligt analytiker skulle kunna ge upphov till 

mer precisa värden med ökad relevans som följd, så var det endast två av våra 

respondenter som hade åsikter i frågan. En av våra respondenter föreslog att en 

tredjepartsvärdering bör utföras och sedan kunna fungera som referenspunkt till 

skogsägande bolags värderingar. Utifrån det ovan nämnda agent – principal förhållandet 

bedömer vi att en sådan värdering skulle kunna vara till nytta för användare av 

finansiella rapporter. Tredjepartsvärderingen skulle medföra att bolagens värderingar 

ifrågasätts av auktoriteter i ämnet, vilket skulle kunna bidra till ökad genomlysning, då 

skogsägande bolag sannerligen skulle behöva redogöra för sina värden i de eventuella 

fall då presenterade värden väsentligt skiljer sig från tredjepartsvärderingen.  I enlighet 

med Barlev & Haddad (2003, s. 384) skulle följaktligen företaget kunna verka mer 

effektivt då den ökade transparensen bidrar till att ägare lättare kan utvärdera ledningens 

beslut. Dessutom finner vi det som ett rimligt antagande att ökad transparens kan 

fungera som en barriär mot agentkostnader. Eastbrook (1984, s. 650) pekar på att 

agentkostnader uppstår utifrån att ledningen verkar med egna intressen som 

utgångspunkt. Vi är av uppfattningen att, givet ökad transparens, så förses aktieägare 

med mer relevant beslutsgrundande information. Informationen kan senare användas för 

att påverka företagets styrning vid instanser som företagets bolagsstämma. Om 

aktieägare görs uppmärksamma kring ej önskvärda element i företagets ledning, kan 

krafttag tas mot dessa med reducerade agentkostnader som följd. Transparens är således 

en förutsättning för effektiv styrning. 

 

7.4 Upplevd förändring utifrån redovisningens kvalitativa egenskaper 
 

Enligt IFRS föreställningsram (p. 25) bör finansiella rapporter presenteras på ett sätt 

som gör innehållet begripligt för dess användare, givet viss ekonomisk förkunskap. 

Dock får inte information som kan anses vara komplicerad, utelämnas på basis av att 

vissa användare inte skulle förstå dess innebörd (IFRS Föreställningsram p. 25). Att på 

något sätt försöka direkt mäta yrkesverksamma analytikers kunskap kring de tillämpade 

värderingsmodellerna skulle medföra omfattande problematik, och det är inte heller 

syftet med vår studie. Vi har dock vid samtal med vårar respondenter vidrört ämnet, och 

försökt att utröna till vilken grad de anser sig besitta kunskap om hur skogen värderas i 

praktiken. Som tidigare påpekat så indikerar vår empiri på att analytiker inte har full 

kunskap om hur värderingarna görs. Resultatet är i enlighet med Gassen & Schwedlers 

(2008, s. 1) fynd, som gjordes utifrån den kvantitativa undersökning som forskarna 

genomförde, med 242 professionella investerare och analytiker. Det empiriska 

underlaget för vår studie såväl som för Gassen & Schwedlers (2008) är dock inte 

omfattande nog att dra slutsatser utifrån då populationen är okänd (Gassen & 

Schwedler, 2008, s. 21). Men givet att dessa förhållanden råder, så kan vi ifrågasätta om 

värdering utifrån tredje nivåns indata tillämpad på växande skog enligt IFRS, verkligen 
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lever upp till det grundläggande antagandet om begriplighet. Ser man till det faktum att 

mindre privata investerare också skulle kunna utvinna någon information ur 

värderingarna, så ser vi ytterligare anledning att ifrågasätta huruvida antagandet om 

begriplighet efterlevs. Detta uttalande baserar vi på att, det torde vara ett rimligt 

antagande att flertalet privata investerare har en lägre ekonomisk kunskapsnivå än 

yrkesverksamma analytiker som frekvent granskar skogsägande bolag. Även studier av 

Svenska skogsägande bolag har pekat på att skogsägande bolagen finner värderingarna 

mer komplexa nu än tidigare, med minskad begriplighet som följd (Wiborg & 

Almhagen, 2013). 

 

Vårt empiriska underlag indikerar på att de vi talat med, upplever en positiv ökning i 

jämförbarheten mellan skogsägande bolag sedan introduktionen av IFRS. Detta trots att 

respondenter uttryckt missnöje mot att IFRS inte tillämpas homogent mellan 

skogsägande företag. Kopplar vi den ökade upplevda jämförbarheten hos våra 

respondenter till tidigare forskning som finns att tillgå inom ämnet, så kan vi konstatera 

att studier utförda på Svenska skogsägande bolag indikerar på samma förhållande. 

Herbohn & Herbohn (2006, s. 187) är dock av åsikten att jämförbarheten mellan 

skogsägande bolag försämrats sedan övergången till verkligt värde. Således står vårt 

begränsade empiriska underlag i strid mot Herbohn & Herbohn (2006, s. 187). Men 

med hänvisning till omfattningen av vårt empiriska underlag så vill vi akta oss för att 

dra några vidare slutsatser utifrån detta. 

 

Ramanna (2013, s. 99) uttrycker att ökad relevans i finansiella rapporter är det 

övergripande syftet till varför IFRS kom att introduceras. Precis som flertalet andra 

auktoriteter inom ämnet så är Ramanna (2013, s. 99) av åsikten, att den ökade 

relevansen bär med sig minskad tillförlitlighet i dess bakvatten. Den tidigare forskning 

vi har inkluderat i vår studie pekar entydigt mot att skogsägande bolag tilldelar 

finansiella rapporter ökad relevans sedan övergången till verkligt värde. Wiborg & 

Almhagen (2013, s. 29) ifrågasätter dock vilken relevans de presenterade värdena bär. 

Wiborg & Almhagen (2013, s. 29) pekar på att värderingarna fortfarande är att betrakta 

som konservativa och att det finns en tydlig differens mellan marknadsvärdet av 

växande skog, och skogsägande bolags värderingar. Vi kan utifrån vårt empiriska 

underlag även konstatera att våra respondenter är av samma uppfattning. Flertalet har 

uttryckt missnöje mot den hybrid som uppstått och skulle hellre sett att skogsägande 

bolag värderat skogen närmare marknadsvärdet. Följaktligen kan vi utifrån vår empiri 

urskilja en diskrepans mellan verkligt värde i teorin och dess praktiska tillämpning. Men 

sammantaget så anser yrkesverksamma analytiker till Holmen och SCA att relevansen 

har ökat. Barlev & Haddad (2003, s. 384) ger oss även stöd för detta påstående och 

pekar på statistiskt underlag som tyder på att värdering till verkligt värde i högre grad 

korresponderar med aktiepriset, än vid värdering till anskaffningsvärde. Att marknaden 

faktiskt agerar utifrån värderingarna ser vi som ett tydligt tecken på ökad relevans.  

 

Vi bedömer också att det vid värdering av skogstillgångar, är av väsentlighet att beakta 

den naturliga produktion som skogen medför. Skogen växer ständigt och att inte ta 

hänsyn till detta faktum skulle vara synonymt med att bortse från biologiska tillgångars 

unika karaktäristika. Vår uppfattning är att utelämnandet av information beträffande 

skogens naturliga produktion skulle medföra minskad relevans i finansiella rapporter. 

Men myntet har två sidor och enligt IFRS grundläggande krav om tillförlitlighet så ska 

presenterad information vara fri från väsentliga fel, och inte skönmåla företagets 

verksamhet (IFRS Föreställningsram, p. 30). Vidare så beskriver IFRS 
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föreställningsram (p. 31) att information rörande företagets ekonomiska ställning ibland 

kan anses vara relevant, men samtidigt bedömas otillförlitlig. Följaktligen ska 

information av sådan karaktär behandlas varsamt i finansiella rapporter (IFRS 

Föreställningsram p. 31). Att skogsägande bolag tillåts redovisa vinster som sker genom 

uppvärdering av skog på basis av estimationer över flera decennier kan således 

uppfattas som kontroversiellt. Som tidigare påpekat så delas denna uppfattning av 

flertalet experter inom ämnet. Vi kan således konstatera att det tillämpat på vår studie, 

råder ett ömsesidigt uteslutande förhållande mellan det grundläggande antagandet om 

relevans och tillförlitlighet i finansiella rapporter. Många av våra respondenter beskriver 

skogsvärderingen som en ”gissningslek”, och anser att presenterade värden inte ges 

större tyngd i dess yrkesutövande. Dock vill vi återigen bestyrka att våra respondenter 

inte ser skäl att ifrågasätta värderingarna. De anser att skogsägande bolag är de som bäst 

skulle kunna värdera tillgångarna, och pekar samtidigt på att marknaden tidigt skulle 

upptäcka eventuella försök till manipulation. 

 

7.5 Långa omloppstider accentuerar problematiken ytterligare 
 

Herbohn & Herbohn (2006, s. 181) är av uppfattningen att värdering till verkligt värde 

utifrån framtida diskonterade kassaflöden görs med betydande osäkerhet då 

omloppstiderna är långa. Vår bedömning är att det finns en överhängande risk för 

substitut då något ska värderas över en längre tidsperiod. Således ville vi utifrån 

Herbohn & Herbohns (2006, s. 181) resonemang försöka ta reda på mer hur analytiker 

resonerar kring substitut, och den eventuella påverkan substitut skulle kunna ha på 

timmerpriset. Åsikterna i frågan går isär och vi kan inte ge ett entydigt svar på hur 

frågan besvaras utifrån vår empiri. Snarare ges en nyanserad bild där en del 

respondenter anser att substitut absolut bör beaktas, men pekar samtidigt på praktiska 

komplikationer vid justering för substitut. Vi är av uppfattningen att justering för 

substitut skulle medföra ytterligare subjektivitet och osäkerhet i värderingarna, men vi 

inser också att det är en aspekt som avsevärt kan komma att påverka skogens värdering 

under längre tidsperioder. 

 

7.6 Förväntningar på utdelning 

 

Herbohn & Herbohn (2006, s. 181) redogör kring problematiken av att orealiserade 

vinster tillåts påverka företagens resultaträkning. Enligt författarna så skapar dessa 

vinster orealistiska förväntningar på företagets förmåga till utdelning (Herbohn & 

Herbohn, 2006, s. 181). Vi kan dock utifrån vår empiri inte finna stöd för att analytiker 

till Holmen och SCA baserar sina förväntningar kring utdelning på vinster som sker 

genom uppvärdering av skog. En av våra respondenter pekar på att det enda som sker då 

företagen värderar upp skogen, är att bolaget ökar sitt fria egna kapital. Det fria egna 

kapitalet är en variabel som reglerar bolagets förmåga till utdelning, men det går inte att 

bortse från kassaflödet. Skulle Holmen eller SCA justera sin diskonteringsränta så är 

våra respondenter av uppfattningen att marknaden inte skulle reagera på detta. Vi kan 

således även beträffande förväntningar på utdelning även urskilja att analytiker gör 

skillnad mellan vinster som uppkommer genom omvärdering av skog, gentemot vinster 

i andra verksamhetsområden. 

 

Dock påvisar vårt empiriska underlag att vinster som uppkommer då bolagen ändrar sin 

avverkningsplan, kan komma att påverka förväntningar kring utdelning. Med förändring 
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i avverkningsplan avses en förändring i den planerade avverkningen av skog. Om 

företagen justerar upp avverkningsplanen så innebär det således att analytiker förväntar 

sig ökad utdelning inom den närmsta tiden. 

 
7.7 Vinsternas betydelse 

 

Som vi såg i avsnitt 3.8.1 - 3.8.2 innehåller både Holmen och SCAs interna DCF-

modeller ett antal olika variabler, och således kan en uppvärderingsvinst föranledas av 

ett flertal faktorer. Vinster kan uppkomma ur en ökning av volymkomponenten genom 

att företaget omvärderar sin avverkningsplan, eller om bolagets avverkning av skog är 

lägre än tillväxten. Företaget kan även ändra sin diskonteringsränta, vilket tenderar att 

leda till stora förändringar i skogsvärdet. En höjning av diskonteringsräntan med 0.1% 

innebar i Holmens fall år 2012 en minskning av det totala bokförda skogsvärdet med 

430 miljoner kronor (Holmen, 2012, s. 77). 430 miljoner kronor motsvarade för Holmen 

år 2012 33,2% av resultatet före skatt (Holmen, 2012, s. 56). Således skulle en minimal 

ändring i diskonteringsräntan ha enorm påverkan på företagets resultat.  Varför det torde 

vara av vikt att skilja på uppvärderingsvinster beroende på vilken komponent i DCF-

modellen som ändras blir uppenbar när vi tittar på de monetära konsekvenserna av en 

förändring i de olika variablerna. En ökad avverkningstakt leder till en direkt påverkan 

på den industriella verksamheten, genom att företaget kan använda mer råmaterial.  En 

förändring av diskonteringsräntan innebär inga verkliga förändringar, utan bidrar endast 

till att det bokförda beloppet på balansräkningen förändras. Detta styrks även av våra 

respondenter i intervjustudien som är tydliga med att skilja på två typer av 

uppvärderingsvinster. Den första typen är sådana som beror på t.ex. förändring i 

trendpris eller diskonteringsränta. Uppvärderingsvinster som föranleds av föregående 

faktorer klassas av flera respondenter som betydelselösa. Den andra typen är sådana 

som beror på volymkomponenten, vilken av våra respondenter anses vara av betydelse 

för dels verksamheten men också för aktiekursen. Ponera att en stor del av 

uppvärderingsvinsterna betraktas som betydelselösa för aktiemarknaden. Det 

sistnämnda är ett rimligt antagande då vi vid genomgång av t.ex. Holmens 

årsredovisningar kan notera att en stor del av vinsterna härstammar från andra 

komponenter än volymen.  Dessa återkommande uppvärderingsvinster skulle således 

leda till ett övervärderat eget kapital, och därmed att:        och troligtvis, i Holmens 

fall,          (detta då Holmen historiskt sett gjort uppvärderingsvinster, och inte 

förluster). Huruvida det sistnämnda stämmer eller inte, kan vi enkelt utröna genom att 

titta på historiska data.   

 

7.8 Holmen och SCA år 2004 
 

Vi börjar med att utreda huruvida ”ett-till-ett ”-kvoten uppfylldes av Holmen och SCA 

år 2004: 

E. K per aktie             Kvot (
     

     
  Vår värdering 

SCA 214 kr 283,50 kr 1,32 393 kr 

Holmen 162 kr  230 kr 1,42 245 kr 

Tabell 19. Utvärdering av "ett-till-ett"-kvoten  år 2004 
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Enligt ovanstående tabell kan vi tydligt se att det år 2004 inte rådde någon ”ett-till-ett” 

kvot, varken för SCA eller Holmen. Faktum är att marknaden år 2004 ansåg att både 

SCA och Holmens bokförda egna kapital var kraftigt undervärderade med 32 respektive 

42 procent. Förklaringen till detta är troligtvis delvis de dåvarande dolda tillgångarna, i 

form av dess skog. Vi vet således att det år 2004 inte var möjligt att värdera Holmen 

och SCA enbart med hjälp av balansräkningen eftersom ”ett-till-ett ”-kvoten ej var 

uppfylld. Således rådde inte perfekta förhållanden för värdering till verkligt värde enligt 

Penmans (2007, s. 37) definition. Hur ser det ut när vi tar hjälp av den information som 

anslås på resultaträkningen? (Resultaten återfinns i avsnitt 6.3–6.7). Värderingen av 

Holmen den 31 december 2004 resulterade i ett värde på 245 kronor per aktie. Detta är 

6,5% över marknadspriset på 230 kronor. Med andra ord fanns inga svårigheter att 

värdera Holmen år 2004, trots en avsaknad av verkliga värden på balansräkningen. 

Motsvarigheten för SCA gav en värdering av SCAs aktie på 393 kronor. Aktiekursen 

låg den 31 december 2004 på 283,5 kronor. Värderingen för SCA år 2004 är alltså 

38,6% ifrån marknadspriset. Således rådde det endast för Holmen, perfekta förhållanden 

för värdering till anskaffningsvärde enligt Penmans (2007, s. 37) definition. Med detta 

menas att den information som återfanns på Holmens resultaträkning samt det bokförda 

egna kapitalet var tillräckliga för att kunna värdera bolagets egna kapital (Penman, 

2007, s. 37). Därmed fanns i Holmens fall inget behov av verkliga värden för att 

uppfylla värderingskravet år 2004. Med värderingskrav menas att bolagets ägare ska 

med bas av de uppgifter som anslås i företagets finansiella rapporter, kunna värdera 

bolagets egna kapital (Penman, 2007, s. 35). I SCAs fall är vår värdering långt ifrån 

marknadspriset, och således använder marknaden andra antaganden än oss. Vår tes är att 

den långsiktiga tillväxten på 3,07% är något för hög. Det sistnämnda är fallet då SCA 

åren innan vår värdering hade en mycket hög tillväxt. Denna tillväxt tenderar att jämna 

ut sig under ett längre perspektiv, vilket vi också hade justerat för om syftet var att få en 

korrekt värdering.  

 

7.9 Holmen och SCA år 2011 

 

Precis som ovan börjar vi med jämförelser mellan det bokförda värdet på det egna 

kapitalet och marknadsvärdet: 
 

 
 

 

Förändringen mellan år 2004 och 2011 är noterbar. Kvoten har för båda företagen gått 

åt samma håll, dvs. att   ökat mer i förhållande till  . Detta beror troligtvis på dels den 

omvärdering som föranleddes av övergången till IFRS år 2005, samt de uppvärderingar 

som gjorts därefter. Det är fortfarande inte möjligt att värdera bolaget endast genom det 

bokförda egna kapitalet, trots en övergång till IFRS. Således råder fortfarande inte 

ideala förhållanden för värdering till verkligt värde enligt Penmans (2007, s. 37) 

definition. Värt att notera här är dock att företagen numera ligger närmre en ”ett-till-ett” 

kvot än de gjorde 2004. Det sistnämnda ger indikationer på en ökad relevans eftersom 

Tabell 20. Utvärdering av ”ett-till-ett ”-kvoten år 2011. 

E. K per aktie             Kvot (
     

     
  Vår 

värdering 

SCA 87 kr 102 kr 1,17 94 kr 

Holmen 235 kr  197,7 kr 0,84 294 kr 
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övergången till IFRS gjort att företagens bokförda värden hamnar närmre marknadens 

motsvarighet. Det mest intressanta är dock att Holmen har ett bokfört eget kapital per 

aktie som överstiger dess aktiekurs. Detta beror troligtvis på den betydande 

uppvärdering som Holmen genomförde år 2011. Samtidigt som Holmen vid denna 

tidpunkt värderade upp sin skog med nästan 30%, var reaktionen på aktiemarknaden 

relativt mild (Nyhetsbyrån Direkt, 2011; Avanza, 2011). Det sista innebar att Holmens 

egna kapital ökade mer än det totala börsvärdet, och därmed gav upphov den låga kvot 

som vi kan se i tabellen ovan. Enligt teorin kan detta bero på att vinsterna inte har någon 

direkt påverkan på bolagets kassaflöden (Demaria & Dufour, 2007, s. 20). Några av 

våra respondenter i intervjustudien anser dock att vissa förändringar i det bokförda 

värdet på skog har påverkan på utdelning och aktiekurs. Dessa uppvärderingsvinster 

beror dock i sin tur på variabler som tenderar att förändras över tiden. Holmens 

avverkningsplan omvärderas var tionde år, och diskonteringsräntan kan förändras 

närsomhelst (Holmen, 2011, s. 77). Som vi tidigare nämnt är skogsvärderingarna väldigt 

känsliga för förändringar i denna diskonteringsränta. Således torde det förefalla rimligt 

att en investerare ställer sig frågande till huruvida dessa vinster kan anses vara 

permanenta och bestående, 100 år fram i tiden. Som vi vet sedan tidigare påverkas 

företags aktiekurser av vinster idag, om investerarna anser att vinsterna är permanenta 

och bestående (Wolk et al., 2004, s. 233). Därför bör det heller inte vara konstigt att 

aktiekurserna inte påverkas i samma utsträckning som det bokförda värdet, när 

investerarna är osäkra huruvida vinsterna är permanenta och bestående, eller inte.  

 

Vår värdering av SCA år 2011 resulterade i ett värde på 94 kronor per aktie. 

Aktiekursen var vid samma tidpunkt 102 kronor, vilket är 7,8% högre än vår värdering. 

Denna värdering anser vi vara relativt nära marknadspriset. Detta är en markant 

minskning i aktievärde jämfört med SCA år 2004 som låg på 393 kronor. Här måste 

dock beaktas att SCA år 2007 genomförde en 3:1 split, dvs. att aktiekursen delades i tre. 

Motsvarigheten för Holmen år 2011 resulterade i ett värde på 294 kronor per aktie, 

vilket är 48,7% över marknadsvärdet på 197,7 kronor per aktie. Detta är en markant 

skiljaktighet. Denna avvikelse kan dock inte direkt härledas till det övervärderade egna 

kapitalet som vi noterade ovan. Det sistnämnda är fallet då en uppvärdering av skog 

(och därmed också NOA) leder till lägre residualvinster för de följande åren (pga. ett 

högre avkastningskrav, se formel (11)). Scenarion där högre rörelsevinster idag leder till 

högre NOA de kommande åren därpå förklaras ytterligare i Penman (2013, s. 594-597). 

Således påverkas inte resultaten av dessa modeller av ändringar av redovisningsprincip 

såsom övergången från värdering till anskaffningsvärde till verkligt värde. Vi vill dock 

hävda att en uppvärdering, likt den Holmen genomförde år 2011, medför vissa direkta 

praktiska konsekvenser. Avsaknaden av överensstämmelse mellan värderingsmodell 

och marknadspris för Holmen år 2011 kan återföras till det faktum att vinstmarginalen 

för samma år uppgick till 22,17%. Anledningen till den onormalt höga vinstmarginalen 

är såklart uppvärderingen av skog. Som jämförelse var den genomsnittliga 

vinstmarginalen för år 2008 - 2010 4,95%. Vad den som värderar här måste beakta är 

det faktum att ett längre tidsspann än fyra år måste innehas för att undvika påverkan av 

extrema värden. Detta eftersom skogsbolagen, efter introduktionen av IFRS, presenterar 

mer volatila resultat (Hawkins et al., 2008). Så även om uppvärderingsvinsterna inte 

direkt påverkar värderingsmodellernas resultat genom ett övervärderat eget kapital, så 

anser vi att de försvårar den praktiska genomförbarheten. Två av våra respondenter i 

intervjustudien hävdar dessutom att de plockar bort skogsvärderingarna vid 

företagetsvärdering eftersom posterna skadar jämförbarheten mellan de olika 
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skogsägande bolagen. Vi testar utöka tidsspannet för Holmen år 2011 från fyra till åtta 

år: 

 

 Genomsnittlig 

vinstmarginal (2004-

2011) 

Prognostiserat 

rörelsevinst efter skatt 

2012 (mnkr) 

Värdering per 

aktie 

Fyraårigt 

tidsspann 

(2008-2011) 

 

9.26% 

 

1707 

 

294 kr 

Åttaårigt 

tidsspann 

(2004-2011) 

 

6.58% 

 

1213 

 

207 kr 

Tabell 21. Utökad tidshorisont vid värdering av Holmen 2011 

 

Således blir det tydligt att det är rätt väg att gå för att nå en rättvisande värdering. Vid 

ett utnyttjande av ett längre tidsspann hamnar vi endast 4,7% över aktiekursen. Detta är 

dock endast något vi i efterhand kan konstatera. Med ingående information om 

företaget, såsom våra respondenter i intervjustudien med all säkerhet innehar, utgör 

detta troligtvis inget stort problem. För en oerfaren privatinvesterare utan samma 

djupgående information tror vi dock att de volatila siffrorna kan leda till felaktiga 

värderingar, och därmed också felaktiga bedömningar av huruvida bolagets aktie är 

köpvärd eller inte.  

 

7.10 Sammanfattning analys 
 

Sammanfattningsvis är skogsvärderingar inget som våra respondenter lägger någon 

större vikt vid. Det sistnämnda är fallet då värderingarna enligt vår empiri inte har 

någon större kursdrivande effekt på varken SCA eller Holmens aktier. Vi kan konstatera 

att våra respondenter är positivt inställda till övergången till verkligt värde. Men vi har 

också i samtal med analytiker fått indikationer på att de vi talat med betraktar 

värderingsmodellerna med viss skepsis, och beskriver värderingarna som en 

”gissningslek” med en hög grad av subjektivitet inblandat. Herbohn & Herbohn (2006, 

s. 187) är en auktoritet inom ämnet som studerat tillämpningen av IAS 41 på 

skogsindustrin. Författarna är av uppfattningen att skogsvärdering under IFRS lämnar 

omfattande utrymme för subjektivitet, vilket i sin tur öppnar upp för 

resultatmanipulation (Herbohn & Herbohn, 2006, s. 187). Vår studie har vidrört dessa 

ämnen i samtal med yrkesverksamma analytiker av Holmen och SCA, men vi kan inte 

finna stöd för att investerare upplever några av de farhågor som Herbohn & Herbohn 

(2006, s. 187) nämner. Vi har snarare funnit att analytikerkåren har hittat ett relativt 

homogent sätt att förhålla sig till redovisning av skog till verkligt värde. Själva 

redovisningen av skogen ges ingen större notis av våra respondenter, utan de tittar 

snarare på förändringar i avverkningsplan, alternativt effektivitet i andra 

verksamhesområden. 

 

Vi kan dock notera att våra respondenter upplever en ökad relevans i det avseende att 

ekonomiska rapporter bör kunna förse dess användare med relevant och 

beslutsgrundande information. Information bör följaktligen vara av sådan art att den har 

möjlighet att influera användare beträffade ekonomiska beslut. Det faktum att 
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företagens bokförda egna kapital efter övergången till IFRS befinner sig närmre 

marknadsvärdet än innan ser vi också som en indikation på ökad relevans. 

 

Våra respondenter pekar på att jämförbarheten har förbättrats sedan övergången, men 

berättar också att jämförbarheten skulle kunna amplifieras ytterliggare utifall 

skogsägande bolag hade kunnat enats om en mer homogen tillämpning av IFRS. Dock 

hävdar en av våra respondenter att problematiken kring en heterogen tillämpning av 

IFRS på intet sätt skulle kunna ses som branschspecifik. Respondenten drar analogier 

till stora aktörer inom byggbranschen som dras med samma problematik. 

 

I fallstudien kan vi även se att värdering till verkligt värde har praktisk påverkan vid 

företagsvärdering. Utöver det sistnämnda kan vi även konstatera att de verkliga värdena 

inte underlättat företagsvärdering för Holmen & SCA år 2011, eftersom ”ett-till-ett”-

kvoten är ouppfylld även efter införandet av IFRS och verkliga värden. Samtidigt var 

bolagen år 2011 närmre ”ett-till-ett”-kvoten jämför med 2004, vilket indikerar en ökad 

relevans. Slutligen tror vi att de långa omloppstider som skogsbolagen har (upp till 100 

år) accentuerar eventuell problematik ytterligare. Ett exempel där de långa 

omloppstiderna påverkar förutsättningarna är förståelsen (begripligheten) för bolagens 

interna DCF-modeller. Bolagen tvingas i dessa modeller göra antaganden om bl.a. 

prisnivåer, volym och inflation för 100 år fram i tiden. Det sistnämnda tror vi kan vara 

svårförståeligt för någon utomstående part som inte är insatt i modellerna.  
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8. Slutsats 

I detta kapitel kommer vi med hjälp av vår analys försöka besvara problemformulering, 

i linje med uppsatsens syfte. Vidare kommer vi att ge förslag på framtida forskning. 

 
8.1 Huvudsyftet 

 

I enlighet med resultaten från de studier som gjorts med de skogsägande bolagen som 

respondenter, kan vi notera en upplevd ökad relevans vad gäller de skogsägande 

bolagens värderingar av skog. Våra respondenter i intervjustudien klassificerar 

värderingarna som osäkra, men ser ändå värdering till verkligt värde, som ett bättre 

alternativ än dess föregångare, värdering till anskaffningsvärde. Detta styrks även av vår 

fallstudie, som visar på att bolagens bokförda värden numera ligger närmre marknadens 

motsvarighet. Vi finner således stöd för att de bokförda värdena på ett bättre sett förser 

intressenter med relevant och beslutsgrundande information.  

 

Beträffande jämförbarheten går vårt empiriska underlag isär. En av våra respondenter i 

intervjustudien hävdar att jämförbarheten numera är högre än innan IFRS. En annan 

berättar att, vederbörande plockar bort skogstillgångar vid företagsvärdering, då de inte 

är jämförbara mellan bolagen. Det sistnämnda gjorde respondenten även innan 

införandet av IFRS. Det faktum att yrkesverksamma analytiker plockar bort 

skogstillgångar kan indikera på bristande jämförbarhet. Resultatet av vår fallstudie 

styrker även detta påstående, då den ökade volatiliteten i skogsägande bolags resultat 

medför praktiska komplikationer vid företagsvärdering enligt avkastningsbaserade 

modeller. Den upplevda bristande jämförbarheten anser vi kan delvis förklaras genom 

att skogsägande bolag själva sätter nivån på flertalet variabler som värderingen baseras 

på. 

 

I vår fallstudie där vi försöker att utröna huruvida uppvärderingsvinster påverkar 

möjligheterna till värdering enligt en avkastningsbaserad modell, finner vi att vinsterna i 

hög grad influerar värderingarna. Den ökade volatiliteten ställer högre krav på 

vaksamhet hos de som söker att värdera Holmen och SCA, då extremvärden tenderar till 

att påverka företagsvärderingen i allra högsta grad. Detta förhållande kan knytas an till 

det grundläggande antagandet om begriplighet. Resultatet av vår fallstudie pekar på att 

de praktiska värderingarna blivit allt svårare att genomföra enligt avkastningsbaserade 

modeller. Ett rimligt antagande är att privata småsparare inte har samma ekonomiska 

förkunskaper som de respondenter vi talat med. Följaktligen kan detta leda till att de gör 

felaktiga bedömningar vid företagsvärdering enligt avkastningsbaserade modeller. Att 

begripligheten har minskat sedan IFRS kom att tillämpas är även en uppfattning som 

delas av våra respondenter för intervjustudien. 

 

Beträffande risk för manipulation av företagens resultat, svarar våra respondenter 

genomgående att risken är låg. Respondenterna ser ingen överhängande risk för 

manipulation eftersom de särskiljer vinster beroende på dess verksamhetsområde. Då 

vinsterna separeras så anser flertalet vi talat med att uppvärderingsvinster ej heller 

påverkas professionella analytikers förväntningar kring framtida utdelningar i större 

utsträckning. Vår empiri pekar på att yrkesverksamma analytiker inte ger vinster som 

uppkommer genom exempelvis sänkt diskonteringsränta, samma notis som de vinster 

vilka uppstår genom ökad effektivitet i produktionen. En förändring i 
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diskonteringsräntan påverkar inte bolagens kassaflöde eftersom det har begränsad effekt 

på fritt eget kapital som kan distribueras till aktieägare. 

 

8.2 Är verkliga värden nödvändiga för rättvisande företagsvärderingar? 
 

Vi kan utifrån vår empiri och analys konstatera att övergången till verkligt värde inte 

underlättat företagsvärdering av de utvalda bolagen. Det sistnämnda är fallet då 

bolagens bokförda värden på det egna kapitalet fortfarande ligger en bra bit ifrån 

marknadsvärdena. Med andra ord uppfylls inte ”ett-till-ett”-kvoten. I Holmens fall har 

uppvärderingarna av dess skog t.o.m. medfört ett övervärderat bokfört eget kapital för år 

2011. Vi kan dock konstatera att det var det fullt möjligt, med god precision, att värdera 

Holmen år 2004, trots en avsaknad av verkliga värden. Det sistnämnda var dock inte 

fallet med SCA, där vår värdering hamnade en bra bit ifrån marknadsvärdet. 

Fallstudiens resultat visade även på förändrade förutsättningar vid företagsvärdering, till 

följd av övergången till IFRS och därmed värdering till verkligt värde. Samtidigt kan vi 

se att vår värdering av SCA var närmre marknadspriset år 2011 jämfört med 2004. Det 

sistnämnda tror vi dock snarare beror på bolagets tillväxtstabilitet snarare än påverkan 

av verkliga värden. Därmed kommer vi till samma slutsats som Penman (2007), dvs. att 

verkliga värden inte är nödvändiga för att uppfylla värderingskravet.  

 

8.3 Teoretiskt bidrag 
 
Vad gällande professionella investerares kunskapsnivå om DCF-modeller tillämpade 

enligt IFRS, bekräftar vår empiri Gassen & Schwedlers (2008) resultat. De 

professionella analytiker vi intervjuat innehar inte full kunskap om nämnda modeller. 

Vissa anser t.o.m. att deras kunskap är bristande. Det sistnämnda förklaras av att våra 

respondenter anser sig inte behöva full kunskap om dessa i deras yrkesutövande.  Vår 

studie är dock av kvalitativ natur och vi har således försökt att skapa en djupare 

förståelse kring fenomenet.  

 

Herbohn & Herbohn (2006, s. 187) kritiserar ovan nämnda modeller eftersom de enligt 

författarna är subjektiva och därmed lämnat stort spelrum för resultatmanipulation. Våra 

respondenter i intervjustudien är dock av uppfattningen att det inte finns någon 

överhängande risk för försök till manipulation av resultat. Detta förklaras av det faktum 

att det i företagets finansiella rapporter är tydligt varifrån vinsterna härstammar. Således 

motsätter sig vår empiri de resonemang som framförs av Herbohn & Herbohn (2006) 

angående risk för manipulation. Att värderingarna är subjektiva bekräftar dock även vår 

empiri, och mot detta riktas av våra respondenter viss kritik. Men de analytiker vi talat 

med sätter stor tilltro till att marknaden snabbt skulle kunna upptäcka eventuella försök 

till resultatmanipulation. Herbohn & Herbohn (2006) riktar ytterligare kritik mot att 

företagens orealiserade vinster skapar orealistiska förväntningar på företagens 

utdelning. Utifrån vår empiri kan vi inte finna stöd för Herbohn & Herbohn´s (2006) 

uttalande. Våra respondenter pekar här på att vinster som uppkommer genom ökad 

effektivitet i andra verksamhetsområden särskiljs med uppvärderingsvinster. Dock ges 

ett undantag vid de tillfällen då bolagen ökar sin avverkningsplan vilken också tenderar 

till att leda mot krav på högre utdelningar. 

 

Penman (2007) kritiserar värdering till verkligt värde, eftersom han inte upplever att det 

bidrar till uppfyllelse av bland annat värderingskravet. Vår empiri från fallstudien 
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bekräftar det Penman (2007) skriver, och i linje med Penman (2007) ifrågasätter vi 

därmed huruvida det är väl lämpat att använda sig av verkliga väden, när de i praktiken 

inte bidrar till att uppfylla t.ex. värderingskravet. Detta går även i linje med teorin om 

att vinster som inte påverkar företagets kassaflöden, inte heller förändrar investerares 

syn på aktiekursen (Fields et al., 2001, s. 264). Det sistnämnda eftersom vi kan notera 

att uppvärderingsvinster har avsevärt större påverkan på det egna kapitalet, jämfört med 

dess inverkan på aktuell aktiekurs. Samtidigt så tror vi att det faktum att 

skogsvärderingarna ständigt är utsatta för förändringar (diskonteringsränta, 

avverkningsplan och prisnivåer) kan göra investerarna tveksamma inför huruvida dessa 

visnter är permanenta eller inte. Detta bekräftar således Wolk et al. (2004, s. 233) tankar 

om att vinster som anses vara bestående och permanenta påverkar aktikursen.   

 
8.4 Praktiskt bidrag 

 

Det råder enligt oss inget tvivel om att Holmens vinstmarginal på 22,17% år 2011 är 

missvisande hög. För någon med någorlunda kunskap om värderingsmodeller som 

utnyttjar denna vinstmarginal kan det förefalla som uppenbart att det är av vikt att 

beakta dessa extremvärden. Trots att det sistnämnda antagligen är fallet, tror vi 

samtidigt att det för en mer oerfaren investerare kan leda till felbedömningar. Det 

behöver inte nödvändigtvis handla om värderingsmodeller, utan enbart det faktum att ett 

företag numera kan presentera kanonresultat, trots att industriverksamheten endast går 

sådär. Det sistnämnda eftersom t.ex. de skogsägande bolagen kan resultatföra 

estimerade vinster från 100 år fram i tiden. Vi gör genom vår studie det tydligt hur en 

investerare måste agera i situationer såsom den för värdering av Holmens egna kapital 

år 2011.  

 

Vidare så är vi av uppfattningen att ett redovisningsmässigt ramverk som IFRS måste 

utvärderas i ljuset av alla dess användare. Ett av IFRS uttalade syfte för dess existens är 

just att skapa förutsättningar för företag att effektivt kunna kommunicera relevant och 

beslutsgrundande information till dess intressenter. Således är det också av vikt att 

användare av finansiella rapporter får komma till tals och även ge sina åsikter huruvida 

de anser att IFRS lever upp till ramverkets explicita grundläggande kvalitativa 

antaganden. Följaktligen har vi under vårt arbete försökt att på bästa sätt lyfta fram, just 

professionella analytikers åsikter i denna fråga. 

 

8.5 Den oerfarne privatspararen – ett etiskt perspektiv 
 
Den största delen av denna studie har hittills fokuserat på professionella analytiker och 

deras åsikter om värdering av skog till verkligt värde. Med andra ord har vi i en stor del 

av våra diskussioner talat utifrån någon med detta ämne som en del av deras yrkesroll. 

Undantaget är vissa resonemang vi för kring fallstudiens resultat. Den sistnämnda 

diskussionen medför även vissa etiska aspekter. Det sista är fallet då vi tror att rådande 

redovisning kan leda till monetära förluster för en oerfaren investare, på grund av 

felbedömningar. Detta går även att koppla till de orealistiska utdelningsförväntningar 

som föranletts av stora poster orealiserade vinster, såsom den uppvärderingsvinst 

Holmen gjorde år 2011. Ponera att denna oerfarna investerare precis börjat följa 

Holmens aktie år 2012 och blir informerad om Holmens resultat för år 2011. Vi tror att 

det är ett rimligt antagande att flertalet mindre privata småsparare inte är medvetna om 

att resultatet år 2011 till stor del föranletts av en, sett ur ett utdelningsperspektiv, 
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betydelselös vinst. För att visa på sambandet mellan resultat och utdelning infogar vi 

följande tabell: 

 

 

Historik per 

aktie  
 2013  2012 2011  2010  2009 2008 2007 

 Utdelning, 

ordinarie   
9 9 8 7   7  9  12 

 Utdelning, 

extra  - - -  -  -  -  - 

 Utdelning i % 

av årets 

resultat  

106 41 17  83  58  118  67 

Tabell 22. Samband mellan utdelning och årets resultat för Holmen (Holmen, 2014) 

 

Enligt ovanstående tabell är det tydligt att årets resultat för år 2011 inte hade samma 

påverkan på utdelningen som resterande år. Även om en stor del av aktieägarna i t.ex. 

Holmen representeras av större organisationer vars analytiker vi intervjuat så finns där 

fortfarande en betydande andel småsparare med ägande i både Holmen och SCA. Vi kan 

utifrån detta peka på en viss problematik kring IFRS, då dess innehåll kan bli allt mer 

svårt att tyda för småsparare som söker information ur finansiella rapporter till grund för 

ekonomiska beslut. Samtidigt kan vi konstatera att IFRS uttalade krav på ekonomisk 

förkunskap tillämpat på skogsnäringen, delvis har ökat då förståelse av företagens 

interna värderingsmodeller förutsätter en högre nivå av ekonomiska förkunskaper. 

 

8.6 Förslag till vidare forskning 

 

Mirza & Holt (2011 s. 2) redogör för skillnader mellan ett principbaserat och 

regelbaserat redovisningssystem. Författarna definierar där IFRS som ett principstyrt 

ramverk som lämnar visst utrymme för professionell bedömning. US GAAP benämns 

snarare som regelstyrt, där utformare av finansiella rapporter inte ges samma utrymme 

att själva tolka hur finansiella rapporter bäst presenterar företagets ekonomiska ställning 

(Mirza & Holt, 2011, s .2). Följaktligen hade det vart intressant att ta reda på mer om, 

hur professionella analytiker på den Amerikanska marknaden ser på jämförbarhet 

mellan skogsägande bolag som redovisar under US GAAP. Kan ett regelbaserat 

ramverk ge upphov till att yrkesverksamma finansanalytiker på den Amerikanska 

marknaden har andra åsikter beträffande jämförbarheten mellan skogsägande bolag? 

Vår empiri indikerar delvis på ökad upplevd jämförbarhet, men samtidigt så påpekar 

även analytiker att IFRS lämnar stort utrymme för egen tolkning, med subjektivitet i 

värderingarna som följd. En del respondenter eftersöker en mer homogen tillämpning 

och pekar på att utifall bolagen likartat skulle tolka redovisningsprinciperna, så skulle 

det bidra till än mer ökad jämförbarhet mellan Svenska skogsägande bolag. 

 

8.7 Reflektion över skogen – en unik tillgång att värdera 

 

Att värdera något som skall omsättas hundra år fram i tiden medför av naturliga skäl en 

stor osäkerhet. Det finns flertalet faktorer som kan komma att påverka skogens värde 
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under tidens gång, exempelvis: risk för substitut, älgstammens population, 

naturkatastrofer m.m. Ser vi till risken för substitut så kan vi idag inte slå fast att timmer 

överhuvudtaget kommer att vara lika attraktivt om 100 år. Utifall substitut uppstår så ser 

vi det som ett rimligt antagande att detta torde ha en viss påverkan på timmerpriset. 

Teknologin utvecklas i rasande fart och det finns en uppenbar risk med tanke på det 

omfattande tidsspannet, att människan inte i samma utsträckning kommer att använda 

sig av timmer och dess förädlingsprodukter hundra år fram i tiden.  Vidare så har 

älgstammens storlek en markant effekt på hur stor andel träd som kommer att kunna 

omvandlas till timmer. Älgstammen i sin tur påverkas storleksmässigt av antalet rovdjur 

och jakttryck. Både jakttryck och antalet rovdjur är inget som skogsbolagen ensidigt kan 

reglera. Skogsbolagen har möjlighet att agera som en lobbyorganisation i dessa frågor, 

vilket de även gör, men de har inte ensidig makt att kunna reglera rovdjursstammens 

storlek och hur många älgar som ska skjutas i Sverige varje år. Organisationer som SLU 

kan idag med viss precision bedöma nivån på skador från betande älg genom beräkning 

av kvoten mellan älgtäthet och foder (SLU, 2012). Men älgstammens population har 

varierat kraftigt mellan åren, och som påpekat så är det många som vill komma till tals i 

frågan om reglering av den Svenska älgstammen. Glöde (et al., 2004) estimerade i sin 

rapport ”Intäktsförluster på grund av älgbetning av tall i Sverige” att under rådande 

betestryck år 2004 så omfattade betesskador från älg ett ekonomiskt bortfall mellan 500 

miljoner till 1.3 miljarder Svenska kronor. Summan får ses som en betydande del i 

relation till det totala exportvärdet (127 miljarder kronor) av Svenska skogsprodukter. 

 

Vad gällande naturkatastrofer så kan vi idag se en trend där vi går mot allt mera extrema 

väderförhållanden (Forsberg, 2009, s. 4). Det talas om global uppvärmning och allt 

oftare uppstår väderfenomen med omfattande skador på skog och egendom i dess 

bakvatten (Forsberg, 2009). Med stöd av ovan stående resonemang så vill vi betona att 

värdering av skog görs med en betydande del osäkerhet. Vi vill betona att skogen är en 

speciell egendom att värdera. I jämförelse med andra tillgångar, så är skogen en tillgång 

där människan inte ensidigt kan reglera vad den i framtiden kommer att generera. 

Skogens unicitet accentueras ytterligare av det faktum att skogen bär en omfattande 

andel intressenter med vitt skilda intressen. Om vi jämför en skogsfastighet med 

exempelvis, en investeringsfastighet, så är det flertalet faktorer kring den förstnämnda 

som vi inte kan påverka på likartat sätt. En förvaltningsfastighet går att rusta upp mot 

storm och vind, den utgör inte heller föda åt några djur, och den kan inte heller anses ha 

den enorma krets av intressenter som skogen har.  

 

Skogen har en omfattande krets av intressenter då den utgör en viktig plats för djur, 

närboende, jägare, stat, naturvårdsföreningar m.m. Skogen ägs förvisso av 

skogsbolagen, men de kan inte på egen hand reglera avverkningen utan samråd med 

utomstående. Ägare till en förvaltningsfastighet kan däremot på egen hand bestämma 

vilka gäster den ska inhysa, och när fastigheten ska hyras ut. Utifrån detta resonemang 

vill vi belysa just den osäkerhet som långsiktig värdering av skog utifrån framtida 

diskonterade kassaflöden medför. Användare av finansiella rapporter kan förses med 

omfattande information kring olika gjorda antaganden, men då skogen är unik till sin 

karaktäristika så kan dessa antaganden stundatals anses vara av föga relevans. 
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10. Appendix 

 

10.1 Appendix 1. Intervjuguide 
 

Syfte: Att utifrån ett investerarperspektiv undersöka attityder till värdering av växande 

skog. Hur vägs de två grundläggande redovisningsprinciperna – tillförlitlighet och 

relevans mot varandra? Hur påverkar värdeförändringar finansanalytikers 

värderingar? 

 

Teman för intervjuguide 

 
 Värderingsmodellerna och diskonteringsräntan 

 Upplysningar 

 Förväntningar på utdelning 

 Förståelse och kunskap kring värderingen 

 Uppvärderingsvinsternas betydelse 

Börja med presentation av studien och vårt syfte. Förklara sedan att respondenten 

bär rätten att vara anonym och vi behandlar insamlad data med största varsamhet 

enligt gällande forskningsetiska riktlinjer. Om respondenten önskar så mailar vi det 

färdiga arbetet under våren. 

 

Försök att ”kallprata” lite – ta reda på mer om t ex, respondentens utbildning, hur 

han trivs med jobbet och hur arbetsdagarna brukar se ut! 

 

 

1) Bakgrund 

Vad har ni för arbetsuppgifter? Hur ser ansvarsfördelningen ut? Arbetar ni i 

team?  

 

2) Hur värderar de skogsägande bolagen idag sina biologiska tillgångar inför 

varje bokslut? 

– Antaganden kring diskonteringsräntan? Timmerpriset? 

– Tillväxtberäkningen av växande skog? Reflekterat över substitut som kan 

komma att påverka framtida vinster?  

 

3) Hur pålitliga anser ni att dessa värderingsmodeller är? I vilken grad tror ni 

att dessa speglar verkligheten vid skördetillfället dvs. kanske upp mot 100 år 

framöver? Hur ser ni på värdering till verkligt värde utifrån ett 

tillförlitlighetsperspektiv? I jämförelse med värdering till anskaffningsvärde? 

(Innan 2005) 

 

4) Anser ni att de skogsägande bolagen lämnar tillräckligt med upplysningar 

för att ni skall kunna bedöma trovärdigheten i dessa och vara till grund för 

ert beslutsfattande? 

– Hur upplever ni att dessa upplysningar står sig kvalitetsmässigt? – dvs. 

finner ni de antaganden som står bakom upplysningarna rimliga? 



79 

5) Holmen och SCA har presenterat vinster under flera år där en betydande del 

är hänfört till uppvärdering av växande skog, hur förhåller ni er till dessa 

vinster?  

– Påverkar dessa vinster er syn på innehavet i bolaget? 

– Hur påverkar dessa vinster era förväntningar kring utdelning? 

 

6) Anser ni att införandet av IFRS och därmed verkligt värde påverkat de 

finansiella rapporternas relevans? 

 

7) Anser ni att det finns några alternativ till värdering till verkligt värde? I så 

fall vad? 

 

Vi skickar gärna vårt färdiga resultat! 

Har du eventuellt tips på fler kollegor som skulle vilja få göra sig hörda i frågan? 

 

10.2 Appendix 2. Reformuleringar 
 

10.2.1 Reformulering Holmen år 2000 – 2004 (Holmen, 2004, s. 43) 
 

OA (mnkr) 2000 2001 2002 2003 2004 

Anläggningstillgångar 18725 18864 19636 19173 19205 

Omsättningstillgångar 5330 5366 4922 4743 5149 

Skattefordran - 203 273 295 273 

Totalt 24055 24433 24831 24211 24627 

      OL (mnkr) 

     Rörelseskulder 3301 3269 2916 2391 2842 

Uppskjuten skatteskuld 4264 4014 4370 4557 4476 

Totalt 7565 7283 7286 6948 7318 

 

10.2.2 Reformulering SCA år 2000 - 2004 (SCA, 2004, s. 90) 
 

OA (mnkr) 2000 2001 2002 2003 2004 

Anläggningstillgångar 60962 76967 75462 77885 83354 

Fordringar och varulager 21765 23338 24765 22880 25774 

Totalt 82727 100305 100227 100765 109128 

      OL (mnkr)      

Avsättningar 13242 14870 14773 13620 12264 

Rörelseskulder 15720 17453 18263 17965 19132 

Totalt 28962 32323 33036 31585 31396 
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10.2.3 Reformulering Holmen år 2007 - 2011 (Holmen, 2011, s. 94) 
 

OA 2007 2008 2009 2010 2011 

Anläggningstillgångar 24099 24329 23610 24058 28313 

Omsättningstillgångar 6549 7268 6075 6950 6642 

Skattefordran 301 342 304 210 194 

Totalt 30949 31939 29989 31218 35149 

      OL 

     Rörelseskulder 4311 5809 4536 4383 4313 

Uppskjuten skatteskuld 5482 4819 5045 5910 6630 

Totalt 9793 10628 9581 10293 10943 

 

10.2.4 Reformulering SCA år 2007 - 2011 (SCA, 2011, s. 114) 

 

     OA (mnkr) 2007 2008 2009 2010 2011 

Anläggningstillgångar 104150 113866 111745 105655 83428 

Omsättningstillgångar 33793 36121 30605 31890 25577 

Totalt 137943 149987 142350 137545 109005 

      OL (mnkr) 

     Rörelseskulder 24249 25538 23836 23952 19627 

Uppskjuten skatteskuld 14199 13292 13351 13908 12651 

Totalt 38448 38830 37187 37860 32278 
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