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Förord  

 
Vi vill ge ett stort tack till alla personer som har gjort den här uppsatsen möjlig. Först vill vi 

rikta ett stort tack till våra respondenter som ställt upp och tagit sig tid att hjälpa oss att 

kunna genomföra intervjuer och för att vi fick ta del av deras verksamhet. Vi vill även tacka 

våra opponenter som på ett hjälpsamt sätt kommit med råd och åsikter som har hjälpt oss 

framåt i vår uppsatsprocess och till det slutresultat vi har åstadkommit. 

 

Vi riktar även ett stort tack till vår handledare Titti Eliasson för synpunkter och råd vi fått 

under processens gång. Med erfarenhet och kunskaper inom området har hon hjälpt oss att 

genomföra processen utifrån det mål vi från början haft. Slutligen, ett stort tack till vänner 

och familj som stöttat och uppmuntrat oss i vårt arbete från början till slut. 

 

 

Högskolan i Halmstad den 31 maj 2012  

 

 

 

 

_________________________  _________________________  

Emelie Johansson   Stina Johansson 

 



Sammanfattning 

Ett varulager är oftast den största posten av ett företags tillgångar och även en viktig del av 

redovisningen. Värdering av varulagret är en komplex del i ett företag och det är många 

företag som har problem att hantera värderingen. Flera personer lyfter upp problematik och 

svårigheter att värdera ett varulager och främst för tillverkande företag eftersom det är många 

komponenter som ska tas hänsyn till och värderingen styrs av lagar som tillåter egen tolkning. 

Ett varulager binder även kapital i företaget och det är därmed viktigt att företag värderar det 

korrekt. 

 

Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för hur tillverkande företag värderar sitt varulager 

samt analysera vilka svårigheter företag anser finnas med värdering av varulager. Syftet är 

även att beskriva hur företag hanterar svårigheterna som beskrivs finnas i värdering av 

varulager för företag. Eftersom den största problematiken finns i tillverkande företags 

värdering har vi valt att undersöka företag inom tillverkningsindustrin för att få en förståelse 

för hur företag upplever värderingen av varulager och de svårigheter som diskuteras. Hela 

uppsatsen har byggt på följande problemformulering: Vad finns det för problematik vid 

värdering av varulager för tillverkande företag? 

 

Uppsatsen är genomförd utifrån en kvalitativ metod eftersom vi ville ha en djupare förståelse 

för det material som samlats in. Uppsatsen har även som utgångspunkt i abduktiv ansats på 

grund av att vi ville utgå från tidigare teorier men även få inslag från empiriskt material. Det 

teorietiska materialet är insamlat från vetenskapliga artiklar samt regelverk och en del böcker. 

Det teoretiska materialet ligger till grund för insamling av det empiriska materialet som är 

insamlat genom öppna individuella intervjuer. 

 

Resultatet av studien visar att tillverkande företag anser att svårigheterna med värdering av 

varulager finns. Företagen menar att svårigheterna med värdering främst finns i tolkning av de 

regelverk som finns samt att uppskattningar behöver göras av företaget själva. Företagen 

anser att uppskattningar är svåra på grund av att resultatet av uppskattningen inte syns förrän 

efteråt och att företagen anser att det är svårt när det inte finns bestämda regler för hur 

gissningen ska gå till. På grund av att företagen gör egna uppskattningar kan det leda till att 

företagen värderar liknande produkt olika vilket gör det svårt att jämföra företags värderingar 

med varandra.  



Abstract 

An inventory is usually the largest item of a company's assets and also an important part of 

the report. Valuation of inventories is a complex part of an enterprise and there are many who 

have problems dealing with the valuation. Many people lift the problems and difficulties in 

assessing a stock primarily for manufacturing companies as there are many components to be 

taken into account and that the valuation is governed by laws that allow their own 

interpretation. An inventory also binds the capital of the company and it is therefore important 

that companies evaluate it correctly. 

 

The purpose of this paper is to gain an understanding of how manufacturing companies value 

their inventories and analyze the difficulties companies consider to be the valuation of 

inventories. It also aims to describe how companies handle the difficulties described exist in 

the valuation of inventory for business. Because the major problems found in manufacturing 

companies' valuation, we have chosen to investigate the production companies to see how 

companies perceive value and the difficulties are discussed. The entire thesis was based on 

the following problem: What are the problems in the valuation of inventories for 

manufacturing companies? 

 

The paper is completed by a qualitative method because we wanted a deeper understanding of 

the material collected. The essay is also the basis of abductive because we wanted to start 

from earlier theories, but also have elements from empirical data. The theory of ethical 

material is collected from scientific articles and regulations, and some books. The theoretical 

material is the basis for collecting the empirical material that is collected through open 

individual interviews. 

 

The results of the study show that manufacturing companies believe that the difficulty of 

valuing inventories exists. The companies believe that the problems of valuation are primarily 

located in the interpretation of the laws that exist and that the estimates need to be made by 

the company itself. Companies find that estimates are difficult to make because the results of 

estimation are not visible until afterwards, and that companies find it difficult when there are 

no rules for how the guess will be done. Because the companies do their own estimates, it can 

lead companies to evaluate similar product variety, which makes it difficult to compare the 

company's values with each other. 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet beskriver vi övergripande om varulager och värdering. 

Problembakgrunden inleds med vilka regelverk som ska följas inom varulagervärdering och 

därefter beskrivs vad en omsättningstillgång är och hur en tillgång ska värderas och 

redovisas. Problemdiskussionen beskriver olika problem som kan uppstå vid värdering av 

varulager vilket leder fram till vår problemformulering och vårt syfte. 

 

1.1 Problembakgrund 

Enligt Deegan och Unerman (2011) har redovisning idag en kraftfull position i samhället 

eftersom information om företagets ställning är användbar vid beslutsfattande och kan 

antingen belysa eller tona ner olika delar av en organisations resultat. Redovisningen har som 

uppgift att visa ett företags ställning och resultat genom en överskådlig årsredovisning 

(Årsredovisningslag 1995:1554 [ÅRL] 2, FAR, 2011) och förse intressenter med information 

om företaget (Artsberg, 2005). Inom redovisningen finns ett antal lagar och 

rekommendationer som styr och vägleder hur företagen ska redovisa sin verksamhet 

(Bokföringsnämnden, 2012a). Alla aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar samt en 

del andra former av verksamheter är bokföringsskyldiga och måste följa Bokföringslagen 

[BFL] och ÅRL (Bokföringsnämnden, 2012a). Aktiebolag och ekonomiska föreningar är 

skyldiga att upprätta en årsredovisning för att visa sitt resultat och ställning. En 

årsredovisning ska innehålla balansräkning, resultaträkning, noter och en 

förvaltningsberättelse (ÅRL 2:1, FAR, 2011).  

 

I balansräkningen ska tillgångar delas in i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar 

(Redovisningsrådets rekommendationer [RR] 22:51, Redovisningsrådet, 2012). En 

omsättningstillgång ska enligt ÅRL särredovisas som olika poster till exempel varulager, 

kortfristiga fordringar samt kassa och bank (Redovisningshandboken, 2011). Varor i lager är 

avsedda för försäljning, användas under tillverkning eller ska användas och förbrukas i 

tillverkningsprocessen vid försäljning av tjänst och klassificeras därmed som en 

omsättningstillgång (International Accounting Standards [IAS] 2:6, FAR Akademi, 2011; RR 

22:56-57, Redovisningsrådet, 2012). En vara som sålts, förbrukas eller slängts är inte längre 

en tillgång och ska bokas bort från balansräkningen och blir en kostnad sålda varor i 

resultaträkningen (e-conomic, 2012). För att kunna fastställa kostnader för sålda varor 

behöver en mätning av lagernivåerna göras, vanligtvis genom fysisk inventering av 

varulagret. Företaget får även genom mätning av lagernivåerna kontroll över svinn, skador i 

lagret och förbrukning (Westermark, 1993). Enligt ÅRL 2:2-3, FAR (2011) ska ett företag 

följa god redovisningssed samt ge en rättvisande bild av sitt resultat och ställning genom att 

tillgångar värderas utefter rättvisande bild och balansräkning, resultaträkning och noter 

upprättas som en helhet. Varor i lager ses som låst kapital när varorna inte blivit sålda utan 

finns kvar i varulagret på grund av att varorna inte genererat någon intäkt utan endast har varit 

en kostnad för företaget vid inköp eller tillverkning. Fram till dess att varorna säljs och 

genererar intäkt till företaget är kapitalet bundet i varulagret (Carlson, 2004). Det låsta 

kapitalet kan kopplas till matchningsprincipen som innebär att när en vara säljs ska alla 

kostnader som är kopplade till varan matchas mot den intäkt som genererats vid försäljningen. 
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Matchningen innebär att alla kostnader för varan finns kvar i företaget tills dess att varan säljs 

(Smith, 2006). När ett företag anser att värdet på varulagret uppnår en för hög del av värdet på 

företagets totala tillgångar kan konkurs riskeras på grund av det låsta kapitalet (Brink, 2008; 

Smith, 2006). Eftersom lagervärdering har en betydande roll för det redovisade resultatet ska 

varulagret värderas enligt försiktighetsprincipen. Försiktighetsprincipen innebär att företag 

med försiktighet ska värdera tillgångars värde och med försiktighet bedöma att inte tillgångar 

och intäkter överskattas och att kostnader och skulder inte underskattas (IASB 

föreställningsram, 37, FAR Akademi, 2011). 

 

1.2 Problemdiskussion  

Westermark (1993) menar att lagervärdering har en betydande roll för många företag på grund 

av att lager klassificeras som en tillgång och påverkar det redovisade resultatet när varorna 

säljs eller skrivs ner. Varulager är oftast den största posten av omsättningstillgångarna i 

balansräkningen för redovisande företag och det är enligt Kim och Sadhwani (1991) många 

företag som har problem med värderingen av varulager. Revisorer granskar idag varulager allt 

mer noggrant eftersom revisorerna vill minska risken för tvister och bevara trovärdigheten för 

finansiella rapporterna (Alleyne, Nadini, Alleyne, Greenidge & Sealy, 2010). En problematik 

med varulagervärdering är att företag kan göra egna tolkningar och uppskattningar till 

värderingen genom regelverk som innehåller vägledning för att tolka andra regelverk 

(BFNAR 2000:3, FAR, 2011). Icke noterade företag ska vid värdering av varulager välja att 

tillämpa regelverket ”BFNAR 2000:3 Redovisning av varulager” eller rekommendationerna i 

”RR 2:02 Varulager” (BFNAR 2000:3, FAR, 2011; RR 2:02, Redovisningsrådet, 2012).  

 

För tillverkande företag kan problematiken med värdering av varulager även vara att det finns 

ett antal komponenter som bör tas hänsyn till, exempelvis råmaterialkostnad, produktpris, 

personalkostnader och produktionsstyrning, som leder till ett komplext arbete (Kim & 

Sadhwani, 1991). Westermark (1993) och Sundgren, Nilsson och Nilsson (2009) menar att 

egentillverkade lagertillgångar är svårast att värdera eftersom tillgångars anskaffningsvärde 

består av både direkta och indirekta kostnader som använts under framställning av tillgången. 

En direkt kostnad är till exempel materialkostnad för varan och en indirekt kostnad kan vara 

hyra för lagerplatsen (Sundgren et al., 2009). Indirekta kostnader bygger enligt Marton, 

Lumsden, Lundqvist, Pettersson och Rimmel (2010) på antaganden och uppskattningar som 

kan variera mellan olika företag vilket leder till att företagen redovisar olika 

anskaffningsvärden på liknande tillgång. Problem uppstår om det vid räkenskapsårets slut 

finns varor kvar i lager. Om alla varor är sålda redovisas alla utgifter som kostnad sålda varor 

i resultaträkningen, men då varor finns kvar i lager redovisas varorna som en tillgång och ska 

värderas till rätt värde (Marton et al., 2010). Enligt Thorell (2003) finns andra svårigheter med 

värdering av varulager till exempel att företag får anta hur lång tid en order tar att bli en färdig 

vara för att kunna beräkna den arbetskostnad som kommer läggas ner, det vill säga den 

arbetstid det tar att bearbeta en vara. Svårigheten med att fastställa arbetstiden är att tiden kan 

skilja mellan olika produkter och att personalen har olika erfarenhet och behöver olika lång 

tid vid tillverkning. En annan svårighet är om kostnader som hittills har lagts ner ska beräknas 

som en tillgång eller utgift. Om företaget bedömer att arbetet kommer fortlöpa och 
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färdigställas som beräknat ska den nedlagda kostnaden tas upp som en tillgång (Thorell, 

2003).  

 

Att företag gör egna bedömningar av de indirekta kostnaderna och att en produkt därmed kan 

bli olika värderad av olika företag kan leda till att en jämförelse av produktens värde mellan 

företag kan ge en missvisande bild. För att lättare kunna hantera företagens finansiella 

rapporter används nyckeltal som jämförs med andra företags nyckeltal (Hughes & Katwal, 

2011). Eftersom företag jämförs med varandra genom deras finansiella rapporter är det viktigt 

att rapporterna inte har missvisande värden. Missvisningar i rapporterna ger inte en 

rättvisande bild av företagets ställning och resultat och vid en jämförelse med ett annat företag 

måste hänsyn tas till att informationen som nyckeltalen är baserade på kanske inte är 

rättvisande (Catasús, Gröjer, Högberg & Johrén, 2008; Hughes & Katwal, 2011; Marton et al., 

2010; ÅRL 2:2-4, FAR, 2011).  

 

1.3 Problemformulering 

Vad finns det för problematik vid värdering av varulager för tillverkande företag? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för hur tillverkande företag värderar sitt varulager 

samt analysera vilka svårigheter företag anser finnas med värdering av varulager. Syftet är 

även att beskriva hur företag hanterar svårigheterna som beskrivs finnas i värdering av 

varulager för företag.  
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2. Referensram  

Referensramen inleds med en presentation av nyckeltal, därefter presenteras olika typer av 

varulager, redovisningsprinciper, värderingsmetoder samt regelverk som kan följas vid 

värdering av varulager. Referensramen avslutas med en beskrivning av olika kostnader som 

finns vid tillverkning av varor samt kalkyler som kan användas för att beräkna kostnaderna. 

 

2.1 Sammanfattning 

Ett varulager klassificeras som en omsättningstillgång i balansräkningen (IAS 2, 6, FAR 

Akademi, 2011) och ska värderas på ett tillförlitligt sätt (Marton et al., 2010). Ett varulager 

kan för tillverkande företag bestå utav tre olika typer av varulager; råvarulager, PIA och 

färdigvarulager (Sathyamoorthi, 2002). Värdering av varulager styrs genom lagar och regler 

som ett företag ska följa, till exempel finns olika värderingsmetoder (BFNAR 2000:3, FAR, 

2011). I Sverige kan företag välja att värdera utifrån värderingsmetoden först in först ut- 

metoden [FIFU] eller vägda genomsnitt (Sundgren et al., 2009) som innebär att företag 

värderar utefter vilka varor företaget antar finnas kvar i lager (BFNAR 2000:3, 3.2.1, FAR, 

2011). För att kunna tolka redovisningens bestämda regler kan redovisningsprinciper 

användas (Nilsson, 2010). Exempel på redovisningsprinciper är försiktighetsprincipen, 

fortlevnadsprincipen och matchningsprincipen (RedR 1 Årsredovisning i aktiebolag, FAR, 

2011). Försiktighetsprincipen innebär att företagen ska värdera tillgångar med försiktighet så 

att ett rättvisande resultat av företaget visas (RedR 1, 2.3.3, FAR, 2011). Fortlevnadsprincipen 

innebär att ett företag förväntas fortleva framöver vilket påverkar hur värdering görs (Smith, 

2006). Matchningsprincipen, innebär att alla kostnader för en såld vara ska kopplas samman 

med den intäkt varan genererat vid försäljningstillfället (Nilsson, 2010). Enligt regler för 

värdering av varulager ska LVP tillämpas för att företag ska kunna göra ytterligare 

nedskrivning av sitt varulager. LVP innebär att ett företag får värdera varulagret till det lägsta 

av anskaffningsvärdet och verkliga värdet (Marton et al., 2010).  

 

För att beräkna en varas anskaffningsvärde ska hänsyn tas till alla kostnader som berör varan 

under inköp och tillverkning (Rabe & Bojs, 2004). Det finns både direkta och indirekta 

kostnader hänförda till en tillverkad vara och enligt Rabe och Bojs (2004) krävs att 

antaganden och uppskattningar görs av hur fördelning av kostnader ska gå till. Marton et al. 

(2010) och Westermark (1993) menar att värdering av varulager är komplex på grund av alla 

komponenter som ska tas hänsyn till. Till hjälp vid värdering av varulager kan företag 

använda olika kalkyler för beräkning. Exempel på kalkyler som kan användas är för- och 

efterkalkyl, ABC- kalkyl och påläggskalkyl (Andersson, Ekström & Gabrielsson, 2004; 

Hansson & Nilsson, 1999). För att ett företag ska ha kontroll över varor i lager och på ett 

tillförlitligt sätt kunna göra värdering av varulager görs inventering av varulagret (Rabe & 

Bojs, 2004). Hur inventeringen ska gå till styrs genom Lag (1955:257) om inventering av 

varulager för inkomsttaxering [LIV], FAR (2011). 
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Företag kan fritt tolka och värdera en del av posterna ovan vilket kan leda till en 

resultatpåverkan i resultaträkningen som i sin tur leder till att balansräkning påverkas. 

 

Figur 1 Sammanfattning referensram 

Källa: Egenproducerad 

 

2.2 Nyckeltal  

Nyckeltal framkommer när ett syfte att beskriva förhållanden i ett företag finns och är ett 

numeriskt värde som har uppkommit genom en beräkning av förhållanden mellan olika 

siffror. Det är viktigt att ha som utgångspunkt att nyckeltalen skiljer sig från verkligheten 

eftersom nyckeltalen endast är en uppfattning av ett företags verklighet. Uppfattningen beror 

på att nyckeltalen inte fångar upp alla komplexa relationer som finns i ett företag utan endast 

är en förenkling av förhållandet som ska beskrivas (Catasús et al., 2008). Nyckletal hjälper 

företag att organisera och lättare kunna hantera och analysera uppgifterna som finns i 

företagets finansiella rapporter. Företagen kan även få hjälp av nyckeltalen vid jämförelse 

mellan andra företag eller jämförelse över olika år (Hughes & Katwal, 2011). Nyckeltal 

kopplade till varulager är lageromsättningshastighet, kassa- och balanslikviditet (Carlson, 

2004).  
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2.3 Varulager 

Tillverkande företag utmärker sig genom att råvaror och material köps in som antingen är 

obearbetade eller halvfabrikat. Råvarorna och materialet bearbetas därefter i tillverkande 

företag till färdiga varor (Andersson et al., 2004). Ett varulager för tillverkande företag kan 

enligt Sathyamoorthi (2002) delas in i tre olika typer av lager; råvarulager, PIA och 

färdigvarulager. Varorna går som i ett flöde genom de olika varulagren och företag försöker få 

flödet att flyta på för att tillverkningen inte ska stanna upp och bilda stora lager (Gopinath & 

Freiheit, 2012). 

 

Råvarulager 

Ett råvarulager består av varor som är inköpta för att bearbetas eller vara komponenter i den 

egna tillverkningen (RedR 1, 4.5:19, FAR, 2011). Råvarulagret innehåller vanligtvis stora 

satser av en och samma produkt för att kunna vara ett lager inför tillverkning eller bearbetning 

(Gopinath & Freiheit, 2012). Företagen försöker att ha tillräckliga råvarulager på plats för att 

kunna möta behovet av produkter även när produktionen varierar eftersom företag inte vill 

förlora produktionskapacitet (Bivin, 1989). Ett råvarulager i tillverkande företag ska värderas 

till anskaffningsvärde där bland annat inköpspris, importavgifter, tull och transportkostnader 

ska tas hänsyn till (BFNAR 2000:3, 3.1, FAR, 2011). 

 

Produkter i arbete 

Tillverkade varor delas in i pågående arbete och PIA. Skillnaden mellan pågående arbete och 

PIA är att pågående arbete sker vid bearbetning på order från annan och PIA innebär 

bearbetning av egentillverkade produkter som är avsett för försäljning (Thorell, 2003). 

Pågående arbeten är något som ofta vid värdering enligt Westermark (1993) förväxlas med 

PIA. Det är viktigt att förväxling inte sker eftersom pågående arbete och PIA redovisas på 

olika poster inom omsättningstillgångar i balansräkningen (RedR 1, 4.5, FAR, 2011). PIA 

behöver produkter som kommer från råvarulager och som sedan bearbetas och processeras 

(Gopinath & Freiheit, 2012). När en produkt har börjat bearbetas i tillverkningsprocessen 

klassificeras produkten som PIA (RedR 1, 4.5:20, FAR, 2011).  

 

Färdigvarulager 

En produkt som har tillverkats i en process hamnar i färdigvarulager där produkten senare 

kommer att säljas (Gopinath & Freiheit, 2012). Färdigvarulager innehåller inte enbart 

egentillverkande varor utan även så kallade handelsvaror som är inköpta för direkt 

vidareförsäljning utan att varorna är egentillverkade först (RedR 1, 4.5:21, FAR, 2011). Bivin 

(1989) menar att företag föredrar att både ha stora råvarulager och stora färdigvarulager på 

grund av att företagen inte vill förlora produktionskapacitet.  

 

 
Figur 2 Flöde i varulager     

Källa: Egenutformad 



 

7 

 

2.4 Regelverk för värdering av varulager 

Enligt Marton et al. (2010) måste noterade aktiebolag i Sverige följa International Financial 

Reporting Standards [IFRS] och IAS medan onoterade aktiebolag i Sverige kan välja att följa 

IFRS/IAS eller ÅRL och BFNAR (BFNAR 2000:3, FAR, 2011). Företag kan även välja att 

följa Redovisningsrådets rekommendation ”RR 2:02 Varulager” vid värdering av varulager 

(RR 2:02, Redovisningsrådet, 2012).  

 

2.4.1 RR 2:02 Varulager 

RR 2:02 är rekommendationer för hur varulager ska behandlas i redovisningen och hur 

anskaffningsvärdet ska fastställas och redovisas i resultat- och balansräkningen. RR 2:02 är 

anpassad för att stämma överens med IAS 2, men RR 2:02 har inte fått alla punkter att 

överensstämma med IAS 2. Till exempel är det enligt IAS 2 tillåtet att använda sist in först ut 

[SIFU]- metoden men eftersom metoden inte är tillåten enligt svensk lag finns metoden inte 

med i RR 2:02 (RR 2:02, Redovisningsrådet, 2012).  

 

2.4.2 BFNAR 2000:3 Redovisning av varulager 

BFN:s allmänna råd och rekommendationer är samlade i ”Bokföringsnämndens allmänna råd” 

[BFNAR]. Icke noterade företag som inte valt att tillämpa RR 2 och RR 2:02 för värdering av 

varulager kan utgå från ”BFNAR 2000:3 Redovisning av varulager” (BFNAR 2000:3, FAR, 

2011). BFNAR 2000:3 motsvarar RR 2:02 med några undantag, till exempel att 

anskaffningsvärdet för egentillverkade varor enligt BFNAR 2000:3 ska indirekta kostnader 

beräknas på normalt kapacitetsutnyttjande och pålägget ska inte reduceras om 

produktionskapaciteten är lägre eller högre än normalt (BFNAR 2000:3, Bilaga 2, FAR, 

2011). BFNAR 2000:3 innehåller en vägledning till de allmänna råden samt exempel på hur 

redovisning enligt de allmänna råden kan se ut. Grunden till de allmänna råden ligger i att det 

är viktigt att varulagret ska kunna redovisas på ett rättvisande sätt och råden innehåller därför 

flertal förenklingar i förhållande till RR 2:02 (BFNAR 2000:3, FAR, 2011). BFNAR kan ses 

som en lag även om den endast består av råd och rekommendationer och inte formellt 

bindande regler eftersom BFNAR bygger på BFL och Aktiebolagslagen [ABL] 

(Bokföringsnämnden, 2012b). BFNAR 2000:3 kan användas som en förenkling till RR 2 och 

är en vägledning för hur varulager ska värderas (BFNAR 2000:3, FAR, 2011). 

 

2.5 Värderingsmetoder 

Företag använder sig av värderingsmetoder för att kunna värdera sina varulager och 

värderingsmetoderna är SIFU, FIFU och vägda genomsnitt (White, Sondhi & Fried, 2003, ref 

i Ibarra, 2008, s.18). I Sverige får endast värderingsmetoderna FIFU och vägda genomsnitt 

användas (ÅRL 4:11, FAR, 2011).  

 

2.5.1 FIFU 

Enligt FIFU- metoden ska äldst inköpta varorna antas vara de varor som blir sålda först och 

påverkar kostnaden för sålda varor. Detta medför att värdet för varorna i lager på den 

avslutande inventeringen baseras på anskaffningsvärdet för senast inköpta varorna (Ibarra, 

2008). Enligt Drury (2004) är FIFU- metoden den mest logiska metoden av 
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värderingsmetoderna eftersom FIFU- metoden och fysiska flödet har samma antaganden i 

organisationen. Om samma vara anskaffas vid olika tidpunkt ska anskaffningsvärdet 

bestämmas enligt FIFU- metoden. Det vill säga att varorna som finns kvar i lager antas vara 

varor som anskaffades sist (Drury, 2004). I enskilda fall där det kan vara svårt att avgöra 

vilken vara som anskaffades först kan anskaffningsvärdet istället beräknas med hjälp av vägd 

genomsnittsberäkning om resultatet av metoden kommer bli ungefär desamma som med 

FIFU- metoden (BFNAR 2000:3, 3.2.1, FAR, 2011). 

 

2.5.2 Vägda genomsnitt  

I metoden vägda genomsnitt kommer försäljningen samt kostnaden för sålda varor att hamna 

någonstans mellan SIFU- och FIFU- metoden eftersom företag antar att både de först inköpta 

varorna och även de senast inköpta varorna har sålts successivt. Kostnaden för sålda varor 

kommer därför att värderas genom ett genomsnittsvärde (Drury, 2004). Företag som använder 

metoden vägda genomsnitt ser alla sina transaktioner som en helhet och inte en transaktion för 

sig (Schroeder, Clark & Cathey 2001). Värdering av varulager med hjälp av vägda genomsnitt 

kan göras periodiskt, exempelvis månadsvis eller årsvis, eller löpande, exempelvis vid varje 

försäljning. Beroende på om företag väljer att värdera periodiskt eller löpande kan göra att 

företag får olika resultat av kostnad sålda varor (Sundgren et al., 2009). 

 

2.6 Redovisningsprinciper 

Redovisningsprinciperna har som syfte att användas som vägledning för att kunna härleda och 

tolka redovisningens bestämda regler (Nilsson, 2010). En tillgång värderas normalt till 

anskaffningsvärdet men kan värderas enligt andra värderingsmetoder som styrs och väljs 

genom olika principer (Smith, 2006). 

 

Försiktighetsprincipen  

Lagervärdering har en betydande roll för det redovisade resultatet i företaget och ska värderas 

enligt försiktighetsprincipen, det vill säga att med försiktighet bedöma att inte tillgångar och 

intäkter överskattas och att kostnader och skulder inte underskattas (IASB föreställningsram, 

37, FAR Akademi, 2011). Enligt RedR 1, 2.3.3, FAR (2011) innebär försiktighetsprincipen 

att värdering av tillgångar ska göras med försiktighet men inte så försiktigt att ett företags 

ställning och resultat inte visar en rättvisande bild av företaget. Försiktighetsprincipens 

huvudsakliga innebörd är att ett företag ska visa en försiktig ställning av sitt resultat (Smith, 

2006).  

 

Fortlevnadsprincipen  

Fortlevnadsprincipen innebär att det förutsätts att en verksamhet ska fortleva framöver (RedR 

1, 2.3.1, FAR, 2011) och principen kallas även going concern. Going concern är ett centralt 

begrepp inom redovisning och revision och handlar om att inom redovisningen förutsätts att 

ett företag kommer att existera framöver eftersom revisorn ska kunna göra tillförlitliga 

värderingar av ett företags tillgångar, skulder och eget kapital (Koh, 2004). Smith (2006) 

menar att principens koppling till värdering av tillgångar handlar om att ett varulager bör 

värderas till företagets framtida nettoförsäljningsvärde om företaget förväntas fortleva. 
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Omvänt gäller att om företaget antas upphöra inom nära framtid bör värdering ske till nutida 

försäljningsvärde eftersom någon framtida existens för företaget inte finns. Nilsson (2010) 

menar att om inte fortlevnadsprincipen fanns skulle varje företag på balansdagen behöva 

värdera alla tillgångar till nettoförsäljningsvärdet vilket skulle få konsekvenser för till 

exempel ett företag som innehar specialmaskiner eftersom maskinerna inte har något värde 

för någon annan än företaget själva. Eftersom nettoförsäljningsvärdet innebär att beräkna 

försäljningspris minus kostnader i samband med försäljningen skulle företag med 

specialmaskiner värdera sina specialmaskiner lågt (ÅRL 4:9, FAR, 2011). 

 

Matchningsprincipen 

Matchningsprincipen innebär att intäkter ska matchas mot utgifter för den resurs som använts 

(Nilsson, 2010). Enligt realisationsprincipen uppkommer en intäkt vid försäljningstillfället 

och bör enligt matchningsprincipen matchas mot utgifterna för försäljningen, det vill säga mot 

kostnaderna som uppkommer i samband med försäljning och mot kostnad sålda varor (Smith, 

2006). Enligt Schroeder et al. (2001) måste företag i slutet av varje redovisningsperiod 

fastställa vilka utgifter som kan kopplas till resurserna som förbrukats under perioden, vilka 

genererat intäkterna till företaget.  

 

2.7 Lägsta värdets princip 

LVP är den princip som företag ska följa vid värdering av varulager och innebär att tillgången 

värderas till det lägsta värdet av anskaffningsvärde och verkligt värde. Verkliga värdet kan ha 

olika betydelse beroende på vilken typ av varulager värdet berör. Innehåller varulagret färdiga 

varor baseras verkliga värdet på nettoförsäljningsvärdet medan om varulagret innehåller 

råmaterial eller PIA baseras verkliga värdet på återanskaffningsvärdet (BFNAR 2000:3, 3, 

FAR, 2011). Företag får inte undervärdera varulagret medvetet och har ett företag ena året 

skrivit ner varulagret till nettoförsäljningsvärdet och värdet på varulagret ökar nästa år måste 

nedskrivningen återföras och varulagret ökas till ett högre värde men inte högre än varulagrets 

ursprungliga anskaffningsvärde eftersom en vara inte får värderas högre än den anskaffats för 

(Marton et al., 2010). 

 

Anskaffningsvärde 

För egenproducerat varulager är anskaffningsvärdet den nedlagda kostnaden som lagts ner för 

att tillverka varan. I den nedlagda kostnaden ingår direkta samt indirekta 

tillverkningskostnader (Rabe & Bojs, 2004). Till en omsättningstillgångs anskaffningsvärde 

ska inköpspris räknas samt utgifter direkt kopplade till anskaffningstillfället. Om tillgången är 

en egentillverkad omsättningstillgång ska även kostnader som är indirekt kopplade till 

tillverkningen räknas till anskaffningsvärdet (ÅRL 4:9, FAR, 2011). Vid anskaffning av en 

liknande produkt som redan finns i ett varulager ska anskaffningsvärdet beräknas enligt FIFU- 

metoden eller enligt vägda genomsnittspriser eftersom det endast är tillgångar i lagret som ska 

värderas vid årsbokslutsdagen (ÅRL 4:11, FAR, 2011).  
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Figur 3 Sammanställning över anskaffningsvärde 

Källa: Egen bearbetning utifrån BFNAR 2000:3, 6, FAR (2011) 

 

Nettoförsäljningsvärde 

Nettoförsäljningsvärde innebär priset som tillgången kan generera vid framtida försäljning 

minskat med kostnader som uppstår i samband med försäljningen av tillgången till exempel 

bonus, varurabatter och provision (BFNAR 2000:3, 3.3.1, FAR, 2011; Strobel & Powers, 

1986). Enligt Marton et al. (2010) representerar nettoförsäljningsvärdet kassaflödet som 

företaget förväntar sig att varorna genererar i framtiden. För att kunna få fram 

nettoförsäljningsvärdet gör företag antagningar och uppskattningar av vad företaget antar 

kommer hända i framtiden, om exempelvis rabatter kommer att ges eller en prisförändring 

ske. Därför är nettoförsäljningsvärdet företagsspecifikt och kan skilja mellan olika företag 

(Marton et al., 2010).  

 

Återanskaffningsvärde 

Återanskaffningsvärde är priset som tillgången skulle kosta att anskaffa vid 

värderingstidpunkten (Strobel & Powers, 1986). Om en nedskrivning av en råvara eller 

komponent behöver ske görs nedskrivningen till återanskaffningsvärdet (Marton et al., 2010). 

I praktiken är återanskaffningsvärdet det verkliga värdet i varulager som innehåller råvaror 

eller halvfabrikats varor. För att kunna beräkna återanskaffningsvärdet använder företag 

samma principer som används vid beräkning av anskaffningsvärdet men att bedömningen på 

återanskaffningsvärdet baseras på vad priset var vid balansdagen. Det vill säga att 

återanskaffningsvärdet är baserat på aktuella inköpspriset (BFNAR 2000:3, 3.3.2, FAR, 

2011). 
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Figur 4 Sammanställning över nettoförsäljningsvärde och återanskaffningsvärde 

Källa: Egen bearbetning utifrån BFNAR 2000:3, 6, FAR (2011) 

 

Inkurans 

Genom LVP kan inkuransavdrag tillämpas och innebär att varulagrets värde i balansräkningen 

reduceras med skattemässigt tillåtet inkuransavdrag (BFNAR 2000:3, 3.4, FAR, 2011). 

Inkuransavdrag syftar till att förhindra att en omsättningstillgångs värde redovisas för högt 

och innebär att lagret får tas upp till lägst 97 procent av sammanlagda anskaffningsvärdet för 

lagertillgångarna (Inkomstskattelagen 1999:1229 [IL] 17:4, Inkomstskattelag, 2012). Inkurans 

ökar företagets kostnad sålda varor och påverkar därmed årets resultat genom att sänka 

resultatet (Thorell, 2003). Exempel på inkurans kan vara att varorna har blivit svårsålda och 

nedsatta på grund av att varorna har blivit trasiga eller omoderna (BFNAR 2000:3, 3.3.1, 

FAR, 2011). Enligt Sundgren et al. (2009) kan företagens egna bedömningar om exempelvis 

värdet på inkuranta varor bli subjektiva och kan användas felaktigt för att påverka det 

redovisade resultatet. För att värdet inte ska visas subjektivt behöver företagens revisorer 

bedöma att lagervärdet är redovisat på ett korrekt sätt. Bedömningen som revisorn måste göra 

kan vara svår om revisorn inte har god kunskap om den bransch företaget är i (Sundgren et al., 

2009). 

 

2.8 Kostnader i samband med egentillverkning 

Anskaffningsvärdet för egentillverkade lagertillgångar består av både direkta och indirekta 

kostnader som använts under tillverkningen av tillgången. Kostnaderna ska fördelas till varje 

enskild produkt vilket kräver att företaget gör antaganden och uppskattningar (Rabe & Bojs, 

2004).  

 

2.8.1 Direkt kostnad 

En direkt kostnad är en kostnad som direkt kan kopplas till produkten och består av direkt 

tillverkningskostnad. Tillverkningskostnaden består dels av inköpskostnaden där kostnader 

som direkt kan räknas till inköpet ingår. Exempel på inköpskostnad är inköpspris, tullavgifter 

och transportkostnader där avdrag för rabatter, bonus och liknande ska göras (BFNAR 

2000:3, 3-4, FAR, 2011; IAS 2, 11, FAR Akademi, 2011). I direkt tillverkningskostnad 

räknas även kostnader som direkt kan kopplas till den tid som lagts ner för tillverkandet av 

enheterna till exempel direkt lön som baseras på direkt arbetskraft (Fry, 1992).  
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2.8.2 Indirekt kostnad 

En indirekt kostnad är en kostnad som indirekt kopplas till den tillverkade produkten och ska 

fördelas på flera produkter eftersom kostnaderna oftast är gemensamma för flera produkter. 

Kostnaden per produkt beräknas procentuellt för den del av den indirekta kostnaden som 

förbrukats för tillverkning av en specifik produkt. Exempel på indirekt kostnad är indirekt lön, 

golvyta, underhåll av maskin och produktionstid (Fry, 1992; Marton et al., 2010). 

Fördelningen av kostnaden sker vanligtvis genom beräkningar baserade på olika 

produktionskapaciteter och på faktisk produktion. Faktisk produktion är antalet produkter som 

faktiskt tillverkats i den beräknade produktionen (Marton et al., 2010).  Om den faktiska 

produktionen blir lägre än normalt ska kostnaderna fördelas på färre produkter och 

kostnaderna per produkt blir därmed högre. Om produktionen varit lägre en längre period tas 

den extra kostnaden som en kostnad i resultaträkningen och påverkar periodens resultat 

(BFNAR 2000:3, 4.2, FAR, 2011; Marton et al., 2010). I den indirekta tillverkningskostnaden 

ingår både rörliga och fasta omkostnader som ska fördelas på enskilda produkter. Exempel på 

rörliga omkostnader är vatten och el som varierar med produktionsvolym men inte går att 

direkt koppla till en specifik produkt. Fasta omkostnader är sådana kostnader som inte 

varierar med tillverkningsvolymen, till exempel avskrivningar på anläggningstillgångar som 

använts i produktionen och lokalhyra. Fasta kostnader är desamma om produktionsvolymen är 

tio stycken som om den är 100 stycken (Marton et al., 2010).  

 

2.9 Kalkyler 

För att företag ska få reda på vad deras planer får för ekonomiska konsekvenser görs 

ekonomiska kalkyler. Framtida besluten som ett företag tar, har sin grund i kalkylerna och 

därför är det viktigt att kalkylerna utformas på rätt sätt (Andersson et al., 2004). En kalkyl är 

enligt Holmblad Brunsson (2005) en slags planering som kan vara svår att hantera eftersom 

den bygger på antaganden om framtiden samt att det kan vara svårt att avgöra hur uppgifterna 

från redovisningen ska hanteras och vad syftet med kalkylen är. Kalkylerna utgörs oftast av 

beräkningar och sammanställningar av intäkter och kostnader för en produkt eller något annat 

objekt (Hansson & Nilsson, 1999). 

 

2.9.1 För- och efterkalkyl 

Förkalkyler utformar företag innan exempelvis en ny produkt ska tillverkas för att få en bild 

av vad företag anser att produktens intäkter och kostnader kommer att bli (Hansson & 

Nilsson, 1999). En förkalkyl är till för att ge beslutfattarna ett beslutsunderlag för att enklare 

kunna fatta beslut om exempelvis en ny produkt ska tillverkas eller inte samt att bestämma 

hur stor produktionsvolymen ska vara (Andersson, 2008). Förkalkylernas värden är 

uppskattningar från företaget och därför är förkalkylerna oftast mer eller mindre osäkra och 

otillförlitliga. Efterkalkylernas värden är däremot fastställda intäkter och kostnader eftersom 

efterkalkylen utformas i efterhand (Hansson & Nilsson, 1999). Efterkalkyler är en viktig del 

av kalkylarbetet eftersom företag kan se vilka avvikelser som har skett från förkalkylen och 

analysera avvikelserna. Jämförelsen mellan för- och efterkalkylerna kan vara ett bra underlag 

för företag vid framtagandet av kommande förkalkyler eftersom företagen kan analysera 

avvikelserna och hantera dem bättre i kommande förkalkyler. Uppgifterna i efterkalkylerna 
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får företagen från deras redovisning och för att få korrekta uppgifter behöver redovisningen 

vara rätt gjord (Andersson, 2008; Andersson et al., 2004).  

 

2.9.2 ABC- kalkyl 

ABC- kalkyl är bra att använda när företag antingen tillverkar flera varianter av sina 

produkter eller flera olika produkter. ABC- kalkylen kartlägger vilka resurser som 

aktiviteterna i tillverkningen bör ha samt vad aktiviteterna kostar, exempelvis kostnaden för 

transport av material och förpackning av produkt. I ABC- kalkylen används så kallade 

kostnadsdrivare för att kunna styra aktiviteternas kostnader till dess produkt och exempel på 

kostnadsdrivare är mängden direkt material. Hur lång tid och hur dyr en beställning kommer 

bli bestäms av hur många kostnadsdrivare som påverkas av beställningen eftersom ju fler 

kostnadsdrivare desto längre tid kommer aktiviteterna att ta. ABC- kalkylen tar lång tid att 

genomföra och är en kostsam metod vilket gör att företag använder ABC-kalkylen mer som 

en avstämning med några års mellanrum för att kontrollera storleken på påläggen (Andersson 

et al., 2004). Vilka kostnader som används i ABC- kalkylen varierar från olika företag 

beroende på hur företagets tillämpning ser ut (Hughes & Paulson Gjerde, 2003).  

 

2.9.3 Påläggskalkyl 

Ett företag har alltid som förmåga att gå med vinst och för att kunna göra det måste företagets 

intäkter överstiga kostnaderna. Företag behöver därför känna till vilka kostnader som berör en 

viss vara för att kunna bestämma priset för varan. Företag använder sig oftast av en 

påläggskalkyl för att kunna beräkna kostnaderna som berör varan. Påläggskalkylen bygger på 

varans direkta och indirekta kostnader och summan av kostnaderna kallas för varans 

självkostnad. Försäljningspriset på varan beräknas fram genom att företag lägger på ett 

procentuellt pålägg för de indirekta kostnaderna samt ett procentuellt vinstpålägg. Hur stort 

procentpålägg företag lägger på varierar mellan olika typer av varor och företag (Andersson et 

al., 2004).  

 

2.10 Inventering 

Varulager är oftast den största posten av ett företags totala tillgångar (Alleyne et al., 2010; 

Kim & Sadhwani, 1991) och företag har i dag mer kontroll på stora poster i balansräkningen 

och är vaksamma till om differenser finns. Bedrägerier och bestickning har ökat globalt och 

kan vara en orsak till differenser i balansräkningen vilket gör att företag behöver kontroll på 

varför differenser finns (Alleyne et al., 2010). För att ett företag ska kunna värdera sitt 

varulager på ett tillförlitligt sätt måste företaget först se vad varulagret består utav vilket görs 

genom att varorna inventeras (Rabe & Bojs, 2004). Ett företag som är skatte- och 

bokföringsskyldigt ska enligt LIV 1-2, FAR (2011) inventera varje tillgångspost som är 

avsedd att omsättas eller förbrukas. Företag som är skatteskyldiga ska enligt LIV 2, FAR 

(2011) efter inventeringen på heder och samvete intyga att ingen lagertillgång undanhållits. 

Vid inventeringstillfället ska en förteckning över alla poster i varulagret och dess värde 
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upprättas (LIV 1:1, FAR, 2011). I stora företag
1
 är det vanligt att inventeringen sker före 

balansdagen på grund av att det idag krävs snabbare resultatrapportering och företag inte 

hinner utföra lagerinventeringen på balansdagen (Rabe & Bojs, 2004). Om lagerinventeringen 

sker före balansdagen ska förteckningen över lagertillgångarna korrigeras så att förteckningen 

per balansdagen visar exakt vad som finns i lager (LIV 1:3, FAR, 2011). Vid inventering ska 

varor som vid årets slut ligger kvar i lager antas vara de varor som är senast anskaffade eller 

tillverkade enligt FIFU- metoden (LIV, 1:1, FAR, 2011).  

 

                                                 
1
 Ett företag klassificeras som stort om fler än ett av följande villkor uppfylls baserat på var och ett av 

föregående två år: medelantalet anställda har varit fler än 50, balansomslutning högre än 40 miljoner kronor eller 

nettoomsättning högre än 80 miljoner kronor (ÅRL, 1:3:4-5, FAR, 2011). 
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3. Metod  

I metodkapitlet presenteras hur vi gått tillväga under uppsatsarbetet samt motiveringar till de 

val vi har gjort. Vi inleder metodkapitlet med vilken strategi och undersökningsmetod som 

uppsatsen bygger på. Därefter beskrivs datainsamling, litteraturundersökning samt urval. 

Kapitlet avslutas med uppsatsens validitet och reliabilitet, metodkritik samt avgränsningar.  

 

3.1 Hermeneutik 

Vi har använt oss utav ett hermeneutiskt synsätt i vår uppsats eftersom vi har gjort egna 

tolkningar av teorin och empiri och vår uppsats visar därför inte den absoluta sanningen utan 

inslag av vår egen syn. Både Jacobsen (2002) och Alvesson och Sköldberg (2008) menar att 

inom hermeneutik finns inte specifika lagar utan att unika och egna tolkningarna lyfts fram. I 

vårt arbete med referensramen utgick vi från helheten inom vårt valda ämnesproblem för att 

sedan gå in på varje del som vi ansett varit relevant vilket Jacobsen (2002) och Alvesson och 

Sköldberg (2008) beskriver ingår i ett hermeneutiskt synsätt. Vi började hela vår 

uppsatsprocess med att sitta ner och fundera på vilka delar som kunde vara kopplade till vår 

referensram och ritade upp delarna med hjälp av en mind map som även visade hur alla delar 

kopplades samman vilket minskade risken att vi missat någon del som kunde vara relevant för 

vår uppsats. Alvesson och Sköldberg (2008) menar att undersökaren i ett hermeneutiskt 

synsätt ska utgå från en punkt och fördjupa sig i olika delar för att kunna lägga ihop till en 

helhet samtidigt som innehållet i varje del är unikt. Vi ville ha en bredd på våra slutsatser som 

skulle täcka in hela problemområdet inklusive dess delar vilket var en viktig del av hela 

uppsatsarbetet. Det var för oss viktigt att försöka att ingen del av problemområdet missades 

utan att varje relevant del kom med genom hela processen och inte minst i slutsatsen. Att då 

ha tydliggjort viktiga delar redan från början gjorde vår slutsats bred och att våra tolkningar 

lyftes fram på ett bra sätt. Jacobsen (2002) menar att data som samlats in utifrån en helhet och 

inte enbart utifrån delarnas perspektiv ger en bredd på slutsatserna för att inte generalisering 

av tolkningar ska göras. 

 

3.2 Strategi 

Vi har både använt oss av deduktiv och induktiv strategi vilket Alvesson och Sköldberg 

(2008) beskriver som en abduktiv strategi, som utgår ifrån deduktiv strategi men använder 

sedan den induktiva strategin. Abduktiv strategi innebär att empiri kombineras med teori för 

att få en samlad förståelse (Alvesson & Sköldberg, 2008). Eftersom vi från början av vår 

uppsats utgick från teori innan vi samlade in empiri var vår strategi först deduktiv, men efter 

insamling av data från intervjuerna tolkar och går vi tillbaks till teorin för att jämföra och 

analysera den empiriska datan med teorin och därmed har vi även använt oss utav en induktiv 

strategi i vår uppsats. I efterhand har den abduktiva strategin varit idealisk för vår studie i 

kombination med den kunskapen vi hade från början av processen och slutresultatet vi kom 

fram till.  

 

3.3 Val av undersökningsmetod 

Vi har gjort en kvalitativ uppsats eftersom vi har valt att ha fokus på detaljerna och det unika 

från varje del och varje intervjuperson. För att få fram detaljerna och det unika från varje 
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intervjuperson hade vi inte några givna svarsalternativ till frågorna i intervjuguiden vilket 

ledde till att vi fick intervjupersonernas syn och tolkning av ämnet. Undersökare ska inte i en 

kvalitativ studie använda sig av givna svarsalternativ till intervjufrågorna eftersom 

intervjupersonerna ska bestämma vilken information undersökaren ska få (Jacobsen, 2002). 

Eftersom den kvalitativa ansatsen är resurskrävande valde vi att endast intervjua tre företag på 

grund av att vi hade begränsade resurser i både budget och tid, vilket var både positivt och 

negativt. Positivt eftersom vi genom att intervjua ett fåtal personer kunnat fokusera mer på 

djupet av varje intervju och på så vis fått en djupare förståelse för det intervjupersonen sagt 

vilket lett till att informationen fick bättre kvalitet. Negativt med att endast intervjuat ett fåtal 

personer har varit att vi inte har kunnat generalisera lika mycket som om vi hade valt att göra 

en kvantitativ studie eftersom vi endast undersökt en liten del av alla tillverkande företag som 

finns. Att inte kunna generalisera lika mycket i en kvalitativ studie som i en kvantitativ studie 

anser Alvesson och Sköldberg (2008) vara en svaghet med den kvalitativa ansatsen.  

 

3.4 Litteraturundersökningar  

Vi har i vår studie valt att använda oss av böcker och vetenskapliga artiklar. Vetenskapliga 

artiklar har vi fått fram genom att söka i olika databaser. Den databas vi använt mest i våra 

sökningar har varit ABI Inform, som är en artikeldatabas på Högskolan i Halmstads bibliotek 

inom företagsekonomi, samhällsvetenskap och informatik. Vi använde ABI Inform eftersom 

det var en enkel databas att hitta ämnesord i samt att databasen hade flera vetenskapliga 

artiklar inom vårt ämne. Vi har även använt oss av Summon från Lunds Universitet som är en 

samling av flertal databaser och där alla databaser söks i samtidigt genom att fylla i valt 

sökord. Eftersom Lunds universitet hade tillgång till fler databaser än Högskolan i Halmstad 

valde vi att även söka där för att få fram fler relevanta artiklar att komplettera med. Vi har 

även använt oss av den allmänna databasen Google Scholar för att få fram relevanta artiklar. 

 

Redan första dagen av uppsatsprocessen började vi fundera på relevanta sökord eftersom 

Ejvegård (1996) menar att det är viktigt att undersökaren funderar på vilka sökord och 

nyckelord som är viktiga att belysa vid sökning av primärdata. Till exempel använde vi 

sökorden inventory, stock och warehouse för att söka på varulager samt orden accounting, 

valuing, control och management för att söka på värdering. Vi använde oss även av ett 

förmånligt möte med en bibliotekarie där vi fick hjälp med tips och råd för hur sökning i 

databaser bör gå till och bra sökord att använda oss utav. Mötet med bibliotekarien var till stor 

hjälp för oss och vi fick fram sökord som gav oss ett flertal relevanta och användbara 

vetenskapliga artiklar. Eftersom vårt valda ämnesområde är dokumenterat mycket i lagar och 

regler har vi bland annat använt oss av FAR:s samlingsvolym för redovisning som är en 

samling av lagar och rekommendationer som ska användas vid redovisning (FAR, 2011). Vårt 

ämnesområde är även dokumenterats i böcker och därmed använde vi oss av flertal böcker 

från Högskolan i Halmstads bibliotek. 

 

Vi har under hela vår uppsatsprocess varit källkritiska och tydliga med att kritiskt värdera 

informationens riktighet innan vi tagit med informationen i vår uppsats. Vi har mestadels i vår 

rapport använt oss av vetenskapliga artiklar samt av lagar och rekommendationer vilka var 
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tillförlitliga källor eftersom lagar och rekommendationerna var kontrollerade innan 

publicering. I de fall vi har varit misstänksamma till informationens riktighet har vi letat efter 

motsatt åsikt, om vi inte funnit någon artikel med motsatt åsikt har vi antagit att källan varit 

pålitlig och tagit med informationen och på så sätt försökt minimera risken att det i vår 

uppsats kommit med felaktigheter. Enligt Ejvegård (2009) bör undersökaren granska källorna 

som undersökaren använder sig av genom att bland annat kontrollera hur äkta materialet är, 

hur objektiv källan varit samt hur ny källan är. Källorna som undersökaren använder sig av 

bör ha uppfyllt alla vetenskapliga krav och vara framtagna på ett objektivt sätt (Ejvegård, 

2009). Vi har varit källkritiska till alla vetenskapliga artiklar som vi använt oss utav i 

uppsatsen, men eftersom en vetenskaplig artikel krävs vara vetenskapligt utformad på ett visst 

sätt kan det hända att en vetenskaplig artikel som vi anser vara vetenskaplig egentligen inte är 

det.   

 

3.5 Urval 

Val av företag 

När vi valde ut företag att använda oss av i uppsatsen var det första vi gjorde att söka på 

Retriever som är en webbplats där alla företags årsredovisningar samt tidningsartiklar om 

företag finns samlat. Vi sökte på tillverkande företag inom Halmstads kommun och fick fram 

en lista på företag sorterad efter omsättning med företaget med den högsta omsättningen 

överst. Därefter valde vi företag högst upp på listan först och granskade företagets senaste 

årsredovisning för att undersöka om företaget hade PIA som en egen post under 

omsättningstillgångar. Om posten PIA inte fanns med i årsredovisningen valde vi bort 

företaget eftersom företaget inte tillverkade varor och gick vidare till nästa företag på listan. 

Vi har använt oss av strategiskt urval som innebär att välja utifrån praktiska skäl eller interna 

validitetsskäl. Interna validitetsskäl innebär att välja fall som endast representerar ett visst 

område och inte sprida ut fallen på flera områden (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2012). Om val görs utifrån strategiskt urval blir det enligt Jacobsen (2002) lätt att 

generalisering görs eftersom urvalen sker medvetet. Vårt strategiska val av företag är gjort av 

både av praktiska skäl och interna validitetsskäl. Praktiska skäl eftersom vi har begränsad tid 

och resurser att fysiskt transportera oss längre sträcka för att utföra våra kvalitativa intervjuer 

och interna validitetsskäl eftersom vi redan från början endast valt företag som har en post 

med varor under tillverkning i sin årsredovisning. 

 

Val av respondenter 

När vi gjorde första kontakten med företagen valde vi att endast kontakta den person som var 

ansvarig för värderingen av varulager. I företagen vi valt ut var personen som var 

ekonomiansvarig även ansvarig för värdering av varulager. Nu i efterhand anser vi att det 

hade varit bra om vi intervjuat fler respondenter på varje företag, för att även få andras syn på 

värderingen. De tre respondenter som vi kontaktade hade det huvudsakliga ansvaret för 

värderingen av varulager på deras företag men var inte ensamma om att arbeta fram underlag 

för värderingen utan fler personer var inblandade. Vi tror därför att om vi valt ytterligare en 

eller flera personer på varje företag hade vi fått ut mer utav varje företag och haft mer material 

att analysera, vilket både haft för- och nackdelar. 



 

18 

 

3.6 Datainsamling 

3.6.1 Dokumentundersökning 

I vår studie har vi använt oss av dokumentundersökning i form av årsredovisningar från 

företagen vi har intervjuat. Årsredovisningarna ses som sekundärdata eftersom det inte är vi 

själva som samlat in datan. Vi har använt årsredovisningarna i vår empiri för att få en ökad 

förståelse för hur företagen värderar varulagret samt hur företagen tolkar och bedömer lagar 

och regler som finns. I empirin har vi även valt att ta med företagens nyckeltal från 

årsredovisningarna för att få en bättre förståelse för hur värderingen av varulagret påverkar 

resultatet och årsredovisningen. Problemen med att använda sig av sekundärdata är enligt 

Jacobsen (2002) och Dahmström (2011) att sekundärdatan kan ha ett annat syfte än vad 

undersökaren har, inte är aktuell, har annan synvinkel eller inte håller samma kvalitet som 

undersökaren. Den enda sekundärdata vi använt oss av är årsredovisningar och därmed är 

problemen som Jacobsen (2002) och Dahmström (2011) anser finnas med sekundärdata inte 

några problem som vi behöver ta hänsyn till i vår studie. Det eftersom vi anser att en 

årsredovisning är trovärdig och aktuell på grund av att företag måste göra en årsredovisning 

varje år samt att om företag överstiger två av de tre punkterna; nettoförsäljningsomsättning på 

högst tre miljoner, en balansomslutning på högst 1,5 miljoner eller med högst tre anställda 

måste få sin årsredovisning godkänd från företagets revisor (ABL 2005:551, 9:1:3, FAR, 

2011). Vi anser att en årsredovisning som är godkänd av en revisor ökar chanserna för att 

årsredovisningen är gjord på ett tillförlitligt och korrekt sätt enligt de lagar och regler som 

företaget måste följa. Företagen i vår studie hade alla årsredovisningar granskade av en 

revisor. 

 

3.6.2 Intervjuform 

Vi har valt att göra individuella intervjuer eftersom vi ville få fram vad varje enskild 

respondent uttalar för att tolka och bedöma. Vi valde att göra våra individuella intervjuer 

ansikte mot ansikte eftersom en intervju ansikte mot ansikte enligt Jacobsen (2002) blir mer 

personlig än om intervjuerna skulle ske över telefon samt att en det går att observera vad 

respondenten gör vid ett möte ansikte mot ansikte. En intervju ansikte mot ansikte var bästa 

valet för oss eftersom vi på ett enklare sätt kunde ställa följdfrågor samt observera 

handrörelser med mera. Två av våra respondenter hade även skrivit ut bilder som visades 

vilket gjorde att intervjuer över telefon inte varit optimalt eftersom vi inte hade fått samma 

förståelse för bilderna. En individuell intervju är mest lämplig när få enheter ska undersökas 

och när det är vad den enskilda individen säger som är mest betydelsefullt (Jacobsen, 2002).  

 

Vi har använt oss av en intervjuguide som baserades på vår referensram. Vi utgick från 

referensramen och skrev ner flertal frågor som vi ansåg kunde vara relevanta och som vi 

kategoriserade inom några stödrubriker. Intervjuguiden testade vi sedan på tre 

testrespondenter för att få feedback på frågorna samt för att kontrollera att intervjun flöt på ett 

bra sätt. Feedbacken från testrespondenterna använde vi för att ytterligare få vår intervjuguide 

anpassad till vårt valda ämnesområde. Inför våra intervjuer läste vi på intervjuguiden och 

kunde den utantill för att kunna få intervjun att flyta på ett bra sätt samt för att alla frågor 

inom området skulle komma med. Intervjuguiden var en bra hjälp för oss att ha med på 
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intervjuerna för att ha ett stöd om vi tappade bort oss och glömde vad vi skulle fråga om. Vi 

använde även intervjuguiden som en checklista för att se att vi frågat om alla delarna. Enligt 

Trost (2010) är en intervjuguide bra att använda för att förbereda sig inför en intervju 

eftersom guiden ska innehålla en lista över frågeområden. Innan intervjuguiden kan 

konstrueras ska undersökaren vara påläst på området och ha formulerat ett tydligt syfte (Trost, 

2010).  

 

Våra intervjuer utformades ungefär som ett vanligt samtal där respondenterna fick börja 

förklara hur värderingen av varulager på deras företag gick till och vi inflikade med fasta 

frågor emellanåt för att få samtalet och intervjun att flyta på. Enligt Jacobsen (2002) kallas en 

intervju som utförs ungefär som ett vanligt samtal för en öppen intervju. Vi använde oss av en 

öppen intervju med en blandning mellan strukturerade och ostrukturerade frågor eftersom en 

kvalitativ intervju enligt Jacobsen (2002) inte bör vara helt ostrukturerad. Vi valde att 

använda oss av en ljudinspelare i alla våra intervjuer eftersom vi ville kunna lyssna på 

intervjuerna i efterhand och gå tillbaka om något gick för snabbt eller var komplicerat att 

förstå första gången. Eftersom personer enligt Trost (2010) kan känna sig obekväma och 

osäkra av att bli inspelade frågade vi våra respondenter innan intervjun om de godkände att vi 

använde ljudinspelning. En fördel med att använda en ljudinspelare är enligt Trost (2010), 

Jacobsen (2002) och Ejvegård (2009) att det går att lyssna om och om igen för att höra vad 

som sagts ordagrant och på så sätt kunna sammanfatta intervjun i efterhand. Efter varje 

intervju gjorde vi en sammanställning av vad som framkommit från intervjun som 

strukturerades i avsnitt som följde samma struktur som vi valt att använda i referensramen. Vi 

bad alla våra respondenter att läsa igenom sammanställningen samt att lämna feedback 

eftersom vi ville vara så säkra som möjligt på att det vi skriver i vår uppsats är korrekt. Vi bad 

även om att så snabbt som möjligt få tillbaka kommentarerna för att kunna ha korrekt material 

att arbeta med redan från början. Enligt Trost (2010) är det bra att be respondenten att läsa 

igenom en sammanställning av intervjun för att det inte ska bli några missuppfattningar eller 

missförstånd.  

  

3.7 Uppsatsens validitet och reliabilitet 

Vår studie har uppnått validitet på grund av att det vi har önskat att mäta har blivit mätt på ett 

relevant och giltigt sätt enligt vad Jacobsen (2002) anser vara intern giltighet. Den externa 

giltigheten däremot har vi inte riktigt nått upp till eftersom vi endast har valt att intervjua tre 

personer på olika företag vilket lett till att vi inte kunnat generalisera att resterande 

tillverkande företag gör på samma sätt som de tre utvalda företagen. Vår studie kan därför 

vara svår att föra över till något annat sammanhang eftersom det inte är säkert att varje gång 

som vår studie görs om kommer resultatet från intervjupersonerna bli desamma. Extern 

giltighet handlar om ifall resultatet av en undersökning går att överföra till ett annat 

sammanhang än det sammanhang där resultatet mättes (Jacobsen, 2002). Studien har även 

uppnått viss del av reliabiliteten genom att vi under hela uppsatsprocessen har utfört varje del 

på ett tillförlitligt sätt. Enligt Ejvegård (1996) handlar reliabilitet om hur tillförlitlig uppsatsen 

är och för att en undersökning ska uppnå reliabilitet ska undersökningen varje gång 

undersökningen utförs på likadant sätt visa samma resultat. På grund av att vi har gjort 
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individuella intervjuer med våra intervjupersoner kan det vara svårt att få samma resultat varje 

gång en intervju görs med vår intervjuguide vilket leder till att reliabiliteten i vår uppsats 

sänks.  

 

3.8 Avgränsning 

Vi valde att avgränsa vår undersökning till att intervjua tre respondenter på olika företag. Att 

vi inte valde fler respondenter beror på att vi anser att materialet vi fick ut av intervjuerna var 

tillräckligt omfattande för att kunna genomföra en bra analys och jämförelse mellan hur 

företag värderar sitt varulager och vår referensram. I vår undersökning har vi även valt att 

avgränsa oss till att enbart analysera tillverkande företag inom Halmstads kommun. Vi 

begränsade företagen till dem som har posten varor under tillverkning i sin balansräkning och 

har valt att analysera utifrån företagens synvinkel eftersom vi vill ha företagens åsikter. 

 

3.9 Metodkritik 

Även om vi hela tiden under uppsatsarbetet varit källkritiska till allt som tagits med i vår 

uppsats kan någon information vi valt ta med vara felaktig. Att felaktig information av 

misstag skulle kommit med beror på att vi bara är människor och kan missa saker i förbifarten 

som tillsammans i något annat sammanhang uppfattats som riktig och tillförlitlig. Till 

exempel är vårt ämne upptaget mycket i lagböcker och vi anser att lagar kan vara svåra att 

tolka i flera fall på grund av komplexiteten i språket och vi kan därmed ha gjort felaktiga 

tolkningar av lagar som använts. Vid våra intervjuer har vi valt att intervjua en person per 

företag, även om vi har skickat ut en sammanställning av varje intervju till intervjupersonen 

och fått feedback kan det hända att felaktigheter eller misstolkningar kan finnas med ändå. Vi 

är medvetna om att våra val under uppsatsens gång kan ha präglat slutresultatet, men vi anser 

att vi har gjort dem rätta valen utifrån våra förutsättningar.  
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4. Empiri 

I empirikapitlet följer en sammanfattning av det som framkommit från intervjuerna vi utfört 

med våra respondenter. Huvudrubrikerna i empirikapitlet är indelade utefter de tre 

intervjuade företagen och som sedan har underrubriker.  

 

4.1. Albany International AB 

Albany International AB har som affärsidé att på ett lönsamt och konkurrenskraftigt sätt 

bedriva ett kvalitetsskapande och kostnadseffektivt arbete åt pappers- och massaindustrin 

genom formning, avvattning och banföring. Moderbolaget till Albany International AB 

bedriver produktion i Halmstad där olika avdelningar finns som tillverkar varor inom pappers- 

och massaindustrin. Huvudkontoret för Europa finns i Schweiz där den mesta av 

administrationen sköts ifrån och Albany International AB har även dotterbolag i Finland, 

Japan och Sydafrika (Albany International AB:s årsredovisning, 2010). Vi har gjort en 

intervju med Kent-Uno Johansson som är ekonomiansvarig på Albany International AB i 

Halmstad där han ensam har ansvar för bland annat värdering av varor under tillverkning. 

Nyckeltal   

Resultat efter fin. poster 19 miljoner 

Lageromsättningshastighet 435 ggr/år 

Kassalikviditet 122 % 

Balanslikviditet 123 % 

 

Figur 5 Nyckeltal Albany International AB 

Källa: Egen uträkning utifrån Albany International AB:s årsredovisning (2010) 

 

4.1.1 Varulager 

På Albany International AB i Halmstad består varulagret till största del av råvarulager och 

PIA. Det finns även ett litet färdigvarulager på fabriken i Halmstad även om den största delen 

av de färdiga varorna levereras direkt till kund eftersom tillverkning sker efter beställning. Att 

tillverkning sker efter beställning beror på att alla varor som Albany International AB 

tillverkar är måttbeställda och anpassade efter kundens önskemål. I vissa fall ligger de färdiga 

varorna kvar en tid i färdigvarulagret efter att de tillverkats vilket kan bero på att vissa kunder 

har så kallat avrop, vilket till exempel betyder att kunden beställer två varor och får en 

levererad direkt och den andra när kunden ber om det inom en viss tidsgräns. När en vara är 

färdigtillverkad packas den och skickas till kund. Packning är en egen avdelning och räknas 

inte in i produktionen. I packningsavdelningen har Albany International AB olika fasta pålägg 

på de färdiga varorna beroende på vilken typ av vara det är. Totalt består företagets varulager 

av 0,1 % av företagets totala tillgångar (Albany International AB:s årsredovisning, 2010). 

 

4.1.2 Värderingsmetoder 

Enligt Albany International AB:s årsredovisning (2010) värderas varulagret utefter BFNAR 

2000:3. När Johansson började arbeta på Albany International AB i Halmstad använde 

företaget sig av värderingsmetoden FIFU. Efter några år inom företaget ifrågasatte Johansson 

användandet av FIFU- metoden i företaget eftersom det är företagets leverantör som äger 
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Albany International AB:s råvarulager till dess att Albany International AB plockar ut varor 

och använder dem. Detta gör att det alltid finns ett senaste värde på varorna i lagret och att 

Albany International AB därmed enligt Johansson inte behöver använda någon 

värderingsmetod. I slutändan är det ändå enligt Johansson FIFU- metoden som används på 

Albany International AB även om företaget inte tänker på att de använder någon 

värderingsmetod.  

 

4.1.3 Redovisningsprinciper 

Enligt Johansson använder Albany International AB försiktighetsprincipen bland annat genom 

att företaget har satt upp tre tidsgränser för hur länge en vara i lager är användbar, eftersom 

livslängden för en vara är olika lång beroende på typ av vara. Äldre varor anses blivit 

inkuranta och därmed inte kan säljas för samma belopp som en ny vara. När en vara har 

funnits i lagret över den tidsgräns som företaget bestämt skrivs varan ner till ett obetydligt 

värde och tas som en kostnad i resultaträkningen. Vissa av varorna går att återvinna inom den 

satta tidsgränsen medan vissa varor inte går att återvinna, vilket är något som företaget själva 

avgör. Ifrån Albany International AB i Schweiz sköts genomgången av lagerlistan för att 

kontrollera tiden för hur länge en vara har funnits i lagret och listan korrigeras därefter 

månadsvis. Varulagret gås även igenom för att kontrollera att varorna kan säljas till sitt 

ordinarie pris och håller den kvalitetsstandard som företaget satt upp i annat fall skrivs 

varorna ner. Matchningsprincipen används genom att Albany International AB:s affärssystem 

automatiskt vid personalens inrapportering av tid sammankopplar de olika råvaror som 

används vid tillverkning av en vara med den sålda varans intäkt. Eftersom sammankopplingen 

sker automatiskt är matchningsprincipen inget som Johansson sköter. Inrapporteringen av tid 

går till så att när personalen har utfört ett arbete i produktionen rapporterar personalen in den 

arbetade tiden, åtgången av material och även vilka råvaror som används i affärssystemet. 

Affärssystemet registrerar det utförda arbetet som att råmaterialet blir halvfabrikat och ändras 

i systemet. När tillverkningen av en vara är helt klar och allt är inrapporterat i affärssystemet 

blir varorna registrerade som färdiga varor och levereras till kund. 

 

4.1.4 Kostnader i samband med egentillverkningen  

Vid värdering av varor under tillverkning tar företaget hänsyn till rörliga och fasta kostnader. 

De rörliga kostnaderna består utav förbrukningsartiklar samt direkta löner och kostnader som 

är kopplade till lön till exempel sociala avgifter och semesterlöner. På Albany International 

AB görs en budget genom att jämföra föregående års utfall på antalet tillverkade varor med 

vad företaget uppskattar kan presteras kommande år. Budgeten ligger till grund för 

fördelningen av rörliga kostnader och kostnaderna fördelas genom antalet timmar som totalt 

läggs ner på avdelningen. Varje avdelning består av ett antal maskiner som kräver viss enskild 

produktionstid. Summan av alla maskiners tid på avdelningen blir den totala tid som en 

avdelning kräver och det är denna totala tid som är grunden vid fördelning av både fasta och 

rörliga kostnader. Svårigheten med att fördela rörliga kostnader är enligt Johansson att få fram 

informationen som behövs. Informationen får han fram genom kommunikation med flertalet 

medarbetare för att få deras versioner av tiden som läggs ner på varje avdelning och för att få 

fram rätt nivå av rörliga kostnader.  
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På Albany International AB baseras fasta kostnader bland annat på avskrivningar, reparation 

och underhåll samt elförbrukning. Avskrivningar för byggnaden fördelas per avdelning efter 

hur stor yta respektive avdelningen har. Reparation och underhåll samt fastighetsservice 

fördelas per avdelning genom att personalen som arbetar rapporterar in sina timmar i 

systemet. Kostnaderna blir fasta eftersom kostnaderna inte är direkt kopplade till 

maskintimmar som läggs ner för tillverkning av varor. Elen på Albany International AB 

fördelas per avdelning. Till fasta kostnader beräknas även tjänstemännens löner, 

tillkommande kostnader för lönerna samt arbetskläder och resor på grund av att kostnaderna 

inte är direkt kopplat till tillverkningen av en produkt. Albany International AB räknar inte 

sjukfrånvaron och utbildning som en rörlig kostnad utan som en fast kostnad eftersom 

sjukfrånvaro och utbildning inte har med maskinarbete och tillverkning att göra. 

Övertidsersättningen är något som Albany International AB ser som en fast kostnad eftersom 

en dyrare maskintimme inte ska påverka produktkostnaden. Albany International AB 

använder normal produktionskapacitet vid beräkning av produktionskostnaden.  

 

Direkta kostnader Indirekta kostnader 

Direkt lön Avskrivningar 

Förbrukningsmaterial Reparation & underhåll 

  Elektricitet 

  Sjukfrånvaro 

  Övertidsersättning 

 

Figur 6 Kostnader Albany International AB 

Källa: Egen tolkning av intervju med Albany International AB 

 

4.1.5 Kalkyler  

Albany International AB använder sig utav så kallad ABC- costing som handlar om att 

beräkna exakt yta för en maskin och beräkna kostnader som är kopplade till just denna yta 

vilket exempelvis är belysning. Varenda detalj på maskinen beräknas i ABC- costing eftersom 

företaget vill fördela kostnaden exakt per varje enskild maskin för att sedan kunna beräkna 

exakt kostnad för varje produkt. ABC- costing används även för att få en överblick av hur 

mycket maskinerna egentligen kostar för att Albany International AB ska ha kontroll över 

kostnaderna för maskinerna. ABC- costing ligger till grund för andra kalkyler som Albany 

International AB använder sig utav vid beräkning av kostnader hänförda till produktion. 

 

Johansson sköter värdering av varulager i Halmstad själv och tar inte in extern hjälp i form av 

revisorer mer än att granska slutresultatet. Han använder sig av ett flertal olika kalkyler som 

är egenutvecklade i Excel och kalkylerna bygger i grunden på tidigare beräknad budget. 

Johansson påpekar betydelsen av att ha en budget för varje månad för att kunna jämföra 

beräknad tillverkning med utfallet den månaden, för att ha kontroll över produktionen och 

styra om några rutiner behöver förändras. Korrigering måste göras om det finns stor skillnad 

mellan budgeten och verkligt utfall genom att antigen minska personalstyrkan för att få lägre 

lönekostnader eller ändra i budgeten för att få balans mellan budget och verkligt utfall.  
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4.1.6 Inventering 

Inventerings tillfällena på Albany International AB är spridda över året och uppdelade på 

olika avdelningar på företaget. Förr skedde inventeringen alltid en gång om året i oktober 

eftersom företaget skulle ha tid att korrigera och analysera orsaken till felen innan 

årsbokslutsdagen. Nu sker inventeringen vid flera tillfällen per år på grund av att företaget vill 

ha bättre kontroll på differenser som kan uppstå och i tidigare skede kunna upptäcka fel. 

Eftersom Albany International AB oftast har sista inventeringstillfället i oktober eller 

november korrigeras lagret under den perioden genom att Albany International AB försöker 

hitta orsaken till att det uppstått fel. Efter att företaget har gjort korrigeringarna har företaget 

kontroll på lagret till och med årsbokslutsdagen. Albany International AB gör därför ingen 

extra inventering efter sista tillfället. Det som tar tid med inventeringen är att kontrollera 

varför det uppstått differenser och fel. Inventeringen görs genom att avdelningen stängs och 

personalen får ett papper där alla varor står utan antal, sedan ska lagret räknas och 

dokumenteras. Under inventeringstiden får inga varor komma in eller lämna avdelningen. 

Inventeringslistan lämnas sedan till en kollega till Johansson som rapporterar in i systemet 

och sedan kontrollerar avvikelserna. 

 

4.1.7 Svårigheter med värdering  

Svårigheter med värdering av varulager är enligt Johansson att beräkna hur lång tid 

tillverkningen för en vara tar. Tiden för tillverkningen baseras på standardtiden det tar för en 

vara att tillverkas, från att råmaterial plockas ut tills dess att varan är färdigtillverkad. 

Kontrollen av standardtiderna sker genom att följa varan under tillverkningen och noggrant 

rapportera exakta tider på varje station, vilket är ett komplext arbete som sker var tredje eller 

fjärde år. Slutresultatet av mätningen går Johansson igenom med arbetsledaren på respektive 

avdelning för att kontrollera att mätningen stämmer överens med verkligheten. När en ny vara 

har utvecklas och börjat tillverkas sker kontroller oftare för att få fram första standardtiden för 

varan. Under första åren som en ny vara tillverkas sker kontrollen av standardtiden varje år på 

grund av att tillverkningen går snabbare när personalen har fått mer rutin på tillverkningen 

och därmed förkortas standardtiden. 

 

4.2 Ruukki Sverige AB 

Ruukki Sverige AB är ett helägt dotterbolag och ingår i den börsnoterade koncernen 

Rautaruukki som grundades i Finland (Ruukki Sverige AB:s årsredovisning, 2010). Ruukki 

har verksamheter i 30 länder med störst fokus på Skandinavien och har cirka 11 800 

medarbetare. Företaget är expert inom byggnads- och verkstadsindustrin och har fokus på 

specialstålprodukter till exempel stålpålar, stödväggar, stommar och tak. Ruukki Sverige AB:s 

strategiska mål är att få en stark marknadsposition inom deras kärnverksamhet (Ruukki, 

2012a). Verksamheten i Halmstad har ett metallservicecenter med egen produktion, 

bearbetning, försäljning, administration och lager (Ruukki, 2012b). Ulf Hansson är 

ekonomidirektör på Ruukki Sverige AB:s kontor i Halmstad och det är honom vi haft en 

intervju med.  
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Nyckeltal   

Resultat efter fin. poster 231 miljoner 

Lageromsättningshastighet  - 

Kassalikviditet 159 % 

Balanslikviditet 248 % 

 

Figur 7 Nyckeltal Ruukki Sverige AB 

Källa: Egen uträkning utifrån Ruukki Sverige AB:s årsredovisning (2010) 

 

4.2.1 Varulager 

Allt material som kommer in till Ruukki Sverige AB är råmaterial. Råmaterialet består av 

fulla coils och beskrivs av Hansson som en stor toalettrulle med plåt. Varje coil ses som en 

individ och får ett eget unikt nummer vid inleverans. Råmaterialet värderas till genomsnittligt 

anskaffningsvärde per artikel och är utgångsvärdet produkten kommer att ha genom hela 

produktionskedjan. I produktionen händer det att Ruukki Sverige AB skär ner rullen till 

mindre bitar eller spaltar upp till mindre remsor. Råmaterialet får då en tilläggskostnad på 

tidigare utgångsvärde som är en produktionskostnad baserad på en standardkostnad för 

produktionen. Färdigtillverkade varor hamnar i färdigvarulagret där Ruukki Sverige AB 

försöker hålla låga nivåer eftersom ett varulager binder kapital. Färdigvarulagret värderas upp 

med produktionskostnader som är kopplade till produkten under tillverkningen genom 

tilläggskostnader. Ruukki Sverige AB försöker tillverka efter kundorder men ett litet 

färdigvarulager finns alltid där varorna ligger någon vecka innan levererans till kund. Totalt 

består företagets varulager av 29,8 % av företagets totala tillgångar (Ruukki Sverige AB:s 

årsredovisning, 2010). 

 

4.2.2 Värderingsmetoder 

Ruukki Sverige AB gör värderingen av varulager själva utan extern hjälp och det är Hansson 

som har ansvar men själva värderingen sköts utav andra medarbetare. Ruukki Sverige AB 

använder sig av värderingsmetoden FIFU vid värderingen och även praktiskt ute i 

produktionen. I enstaka fall kan det hända att personalen i produktionen tar den sist inkomna 

varan först vilket inte stämmer överens med FIFU- metoden. Hansson påpekar att det är 

praktiskt svårt att tillämpa värderingsmetoden FIFU och Ruukki Sverige AB arbetar för att 

förbättra tillämpningen av metoden i praktiken på företaget.  

 

4.2.3 Redovisningsprinciper 

Ruukki Sverige AB tar hänsyn till produkter som har blivit gamla och varor som inte kan 

säljas till sitt fulla pris vilket är inkuranta varor och bör värderas som skrot. Företaget gör en 

verklig värdering av vad varulagret är värt genom att de kontrollerar hur länge varorna har 

funnits i varulagret och varor äldre än ett år är inkuranta. Kontroller av inkuranta varor och 

värdering till verkligt värde görs varje månad på artikelnivå. Företaget gör en reservering i 

redovisningen av kostnaderna för de inkuranta varorna vilket redovisas som en klumpsumma 

när nedskrivningen av inkuranta varorna görs. Branschen som Ruukki Sverige AB verkar i 

svänger upp och ner och är idag känslig för konjunktur vilket gör att försäljningspriserna går 

upp och ner och Ruukki Sverige AB värderar därmed varulagret till nettoförsäljningsvärde 
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som är ett verkligt värde på vad företaget antar att varan kommer bli såld för i framtiden. Om 

Ruukki Sverige AB tror att kommande försäljningsvärde på varan kommer minska görs en 

nedskrivning av varulagret och kostnaden för nedskrivningen tas i den perioden som 

nedskrivningen sker. När Ruukki Sverige AB skriver ner varulagret till 

nettoförsäljningsvärdet anser Hansson att dem använder sig av försiktighetsprincipen eftersom 

Ruukki Sverige AB värderar värdet på varulagret med försiktighet genom inkuransavdrag. 

LVP tillämpas genom att Ruukki Sverige AB använder nettoförsäljningsvärde och 

anskaffningsvärde och värderar till det lägsta av dessa. 

 

4.2.4 Kostnader i samband med egentillverkning 

Ruukki Sverige AB ser personalkostnader som både en direkt och indirekt kostnad. Direkt 

kostnad då personalens arbete är direkt hänfört till en specifik maskin och personalkostnaden 

läggs då på den maskinen. Indirekt kostnad för den tiden personalen inte arbetar specifikt med 

produktion men att personalen fortfarande är anställd och är en kostnad för företaget. En 

annan kostnad som enligt Hansson är en direkt kostnad är elektricitet som endast kostar när 

den används och är därmed direkt kopplad till produktionen. Även en del 

förbrukningsmaterial som endast förbrukas vid användning av maskinen är direkta kostnader 

på Ruukki Sverige AB. Kostnader för underhåll är både en direkt och indirekt kostnad för 

Ruukki Sverige AB eftersom underhåll behövs även om maskinen vissa stunder står still. 

Kostnader för maskinerna är beräknade på tänkt kapacitet som ska produceras.  

 

Direkta kostnader Indirekta kostnader 

Personalkostnad Personalkostnad 

Elektricitet Underhåll av maskiner 

Förbrukningsmaterial   

Underhåll av maskiner   

    

 

Figur 8 Kostnader Ruukki Sverige AB 

Källa: Egen tolkning av intervju med Ruukki Sverige AB 

 

4.2.5 Kalkyler 

Ruukki Sverige AB använder sig av kalkyler som grundas på de tidigare tolv månaderna. 

Hänsyn tas till de prognoserade kostnaderna som till exempel kan vara investeringar eller 

nyanställningar vilka gör att en specifik maskin kan komma att få en högre aktivitetskostnad 

eftersom fler kostnader är hänförda till maskinen. Varje kvartal gör Ruukki Sverige AB en 

genomgång av alla aktivitetskostnaderna på varje maskin för att se om kostnaderna behöver 

uppdateras. För att beräkna aktivitetskostnaderna ställs kostnadsmassan i produktion mot 

kvantiteten av varor som har tillverkats. Kostnadsmassan är kostnaderna som läggs ner för att 

producera en viss volym varor. Om den faktiska produktionen blir lägre än beräknat ska 

aktivitetskostnaderna fördelas på färre antal produkter och kostnaden per styck blir därmed 

högre än vid normal kapacitet. Ruukki Sverige AB använder sig av en slags påläggskalkyl där 

aktivitetskostnaderna som uppstår under produktionen tillsammans med anskaffningsvärdet 

på råmaterialet utgör värdet på den färdigtillverkade produkten.  
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4.2.6 Inventering 

Inventering sker löpande under året för att Ruukki Sverige AB alltid ska ha uppdaterat 

lagervärde på sitt varulager. Vid varje inventeringstillfälle går delar av lagret igenom och 

varje del blir inventerat två till tre gånger per år. Det händer aldrig att hela lagret inventeras 

vid samma tillfälle. Vid avvikelser mellan lagerlistan och inventerat antal görs en utredning 

för att hitta orsaken till avvikelsen. Ruukki Sverige AB kontrollerar in- och utleveranser och 

ombokningar i varulagret för att hitta var det har blivit fel och varför felet har uppstått. I de 

allra flesta fall hittas orsaken till felen men i fall där orsaken inte upptäcks kan det bero på 

stöld eller fel registrering. Eftersom Ruukki Sverige AB inte gör någon inventering på 

årsbokslutsdagen utgår företaget efter den senast gjorda inventeringen till årsbokslutet. Om 

denna inventering inte innehöll några fel eller avvikelser antas det inte heller finnas fel på 

årsbokslutsdagen. Inventeringen utförs genom att personalen får en lagerlista med 

produkterna som sedan kryssas av. En del varor innehar en streckkod som scannas istället för 

att kryssas av från listan, men streckkodsystemet är inte helt färdig installerat på hela 

varulagret eftersom det är en kostsam investering. 

 

4.2.7 Svårigheter med värdering 

Hansson förklarar svårigheterna med värderingen av varulager och påpekar att svängningar i 

prisbilden gör det svårt att värdera varulagret till nettoförsäljningsvärde eftersom värdet 

baseras på framtida försäljningsvärde och när priset svänger är det svårt att hantera. Det krävs 

erfarenhet av värdering av varulager för att kunna hantera svängningarna och värdera till rätt 

värde. Även att kunna gå efter känsla krävs eftersom det inte finns någon regel på hur företag 

ska göra värderingen. Enligt Hansson är varulager i tillverkande företag eller industriföretag 

den största kapitalbindaren tillsammans med kundfordringar vilket enligt Hansson är negativt 

för företaget eftersom ett låst kapital inte genererar någon intäkt. Att ha fokus på varulager, 

värdering och omsättningshastighet är de viktigaste delarna att hålla koll på i ett företag för att 

företaget ska fortleva enligt Hansson. 

 

4.3 Nordifa AB 

Nordifa AB är ett familjeägt textilindustriföretag med verksamhet i Halmstad och har idag 

cirka 75 medarbetare. Nordifa AB:s kärnverksamhet är att utveckla, tillverka och 

marknadsföra textila produkter utvecklade för industriell användning (Nordifa, 2012). 

Affärsområden som Nordifa AB arbetar inom är avancerade industritextiler, textila 

filtermedia och sportgolv (Nordifa AB:s årsredovisning, 2010). Nordifa AB har en stor 

möjlighet att skräddarsy sina produkter efter kundernas behov eftersom företaget är ett av få 

europeiska företag som har en fullständig tillverkningskedja för nålad och stampad filt samt 

för vävda specialprodukter (Nordifa, 2012). Vi har gjort en intervju med Jonas Ribbing som 

är administrationschef på Nordifa AB och har främst ansvar för ekonomi och personal men 

även IT, projekt och kontor. På ekonomiavdelningen arbetar även utöver Ribbing tre personer 

som har ansvar för löner, löpande bokföring, reception och bokslutsarbete. 
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Nyckeltal   

Resultat efter fin. Poster 4,5 miljoner 

Lageromsättningshastighet 5 ggr/år 

Kassalikviditet 260 % 

Balanslikviditet 329 % 

 

Figur 9 Nyckeltal Nordifa AB 

Källa: Egen uträkning utifrån Nordifa AB:s årsredovisning (2010) 

 

4.3.1 Varulager 

Nordifa AB:s råvarulager består utav olika fibrer samt förbrukningsmaterial som används vid 

tillverkning. Förbrukningsmaterialet värderas varje månad till värdet noll på grund av att 

materialet inte kommer att säljas. Råvarulagret värderas till inköpspris samt ett tillägg för 

materialomkostnader [MO] som är kostnader hänförda till själva inköpet. I MO ingår löner 

samt en förbestämd procentsats beroende på vilken typ av material som köps in. Procentsatsen 

är tidigare bestämd genom erfarenhet av vad inköpet kostar och är inlagd i Nordifa AB:s 

affärssystem och systemet beräknar själv fram pålägget till råvaran. Inköpspriset för en råvara 

är bestämt enligt ett avtal med Nordifa AB:s leverantörer och löper över en viss bestämd 

period. Om inköpspriset skulle öka eller minska under perioden kallar Nordifa AB det som en 

inköpsdifferens. Inköpspriset ändras inte i systemet på grund av att inköpsdifferensen ses som 

en tillfällig variation av priset. Om inköpsdifferensen däremot är varaktig en längre period ses 

differensen som konstant prisändring och inköpspriset ändras i systemet. När 

inköpsdifferensen ses som en tillfällig variation tar Nordifa AB mellanskillnaden som uppstår 

mellan inköpspriset och det pris som finns i systemet som en kostnad eller intäkt i den period 

prisdifferensen inträffar vilket påverkar resultaträkningen. 

 

När råvaror börjar processas i en maskin värderas varorna som PIA samt pågående arbete. 

Personalen registrerar på maskinen när processen av råmaterialet börjar samt slutar. Maskinen 

är kopplad till Nordifa AB:s affärssystem och tiden för tillverkningen ligger till grund för 

beräkning av omkostnaderna för tillverkningen. Om en vara inte direkt ska vidare till nästa 

maskin läggs varan tillsvidare i färdigvarulagret och värderas som en färdig vara även om 

varan senare kommer att processeras igen. Att en vara läggs i färdigvarulagret under 

tillverkningen leder till att posten PIA får en lägre nivå och nivån på färdigvarulagret höjs. 

När en vara är helt färdigtillverkad värderas den med ytterligare ett kostnadspålägg för att 

täcka de administration- och försäljningskostnader som är kopplade till varorna. Nordifa AB 

har som mål att ha låg nivå på sitt varulager eftersom ett varulager låser kapital vilket ses som 

negativt eftersom varorna inte genererar intäkter. När varulagret har en hög nivå enligt 

Nordifa AB granskar företaget orsaken till den höga nivån och försöker sträva efter att minska 

den. Varulagret består av 13,0 % av företagets totala tillgångar (Nordifa AB:s årsredovisning, 

2010). 

 

4.3.2 Värderingsmetoder 

Det är Ribbing tillsammans med fabrikschefen som har ansvar för värderingen av hela 

varulagret. Fabrikschefen på Nordifa AB har ansvar för inventeringsdelen och sköter det mer 
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praktiska arbetet medan Ribbing har det administrativa ansvaret och även sköter kontakten 

med revisorerna. Värderingsmetoden som Nordifa AB använder sig utav är FIFU men 

eftersom varulagret inte består utav stor volym av varje enskild produkt utan beställs in efter 

order behöver metoden inte tänkas på att tillämpas i praktiken utan det sker automatiskt enligt 

Ribbing.  

 

4.3.3 Redovisningsprinciper 

Varulagret värderas till anskaffningsvärdet genom de olika pålägg som läggs till produkten 

under dess tillverkningsprocess. Enligt Nordifa AB:s årsredovisning (2010) värderas 

varulagret utefter det lägsta av anskaffningsvärdet och verkliga värdet enligt LVP. Inkurans 

hanteras genom att Nordifa AB varje månad kontrollerar ålder på sitt varulager genom att 

granska lagerlistan i systemet. Inkuransavdrag bestäms genom en inkuransavdragstrappa 

bestående av fyra steg där varje steg motsvarar ett år en vara funnits i varulagret. Trappan 

används genom att varje år en vara funnits i lager förflyttas varan ett steg nedåt i trappan och 

skrivs ner med 25 procent vilket leder till att efter fyra år är en vara helt avskriven och finns 

inte kvar på inkuransavdragstrappan. Trappan används för att Nordifa AB nästan uteslutande 

har kundspecifika artiklar tillverkade åt en kund och får Nordifa AB inte sålt artikeln till den 

kunden är det ofta problem att sälja varan till någon annan kund. Därmed anser Nordifa AB 

att efter fyra år kommer företaget inte att få sålt artikeln och Nordifa AB skriver ner värdet på 

den varan och tar kostnaden i resultaträkningen. Genom användningen av inkuranstrappan 

menar Ribbing att Nordifa AB använder sig av försiktighetsprincipen eftersom företaget 

skriver ner varor som företaget inte tror kommer att säljas och därmed värderar sitt varulager 

med försiktighet. 

 

4.3.4 Kostnader i samband med egentillverkning 

Så fort ett råmaterial har börjat processeras tillkommer kostnader som ska läggas till 

anskaffningsvärdet på produkten. Kostnaderna baseras bland annat på hur länge en produkt 

befunnit sig under tillverkning i en viss maskin. Affärssystemet beräknar tilläggskostnaderna 

på produkten genom att det finns standardvärden på hur mycket en maskin kostar per 

tillverkningstimme. Standardvärdena tillsammans med tillverkningsomkostnad [TO] läggs på 

produktvärdet av varan. TO baseras på kostnaderna för personalen som kommer att arbeta 

med tillverkningen av varan, en förutbestämd procentsats samt en reserv för oförutsedda 

händelser. Varje månad sker värderingen av PIA och är baserad utifrån en så kallad 

ögonblicksbild där systemet kontrollerar och beräknar alla de varor som är under tillverkning i 

just det ögonblicket som bilden tas. På Nordifa AB tas hänsyn till både direkta och indirekta 

kostnader vid beräkning av produktvärdet. De direkta kostnaderna är MO samt lönekostnader 

som är direkt kopplade till en maskin. Exempel på MO är elektricitet som direkt är kopplat till 

tillverkningen. Ifall en maskin kräver två personal för processen beräknas dubbla 

lönekostnader för den maskinen till produkten. Indirekta kostnader är TO som läggs till 

produkten och är uppdelade på en fast del samt en procentuell del. De indirekta kostnaderna 

är framräknade för att få ett så verkligt värde som möjligt på den slutliga produkten. Exempel 

på indirekta kostnader är underhållskostnader och fastighetskostnader som indirekt är 

hänförda till tillverkningen.  
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Direkta kostnader Indirekta kostnader 

Elektricitet Underhållskostnader 

Löner Fastighetskostnader 

 

 

    

    

 

Figur 10 Kostnader Nordifa AB 

Källa: Egen tolkning av intervju med Nordifa AB 

 

4.3.5 Kalkyler 

Nordifa AB använder sig av förkalkyler som består av fyra element, råvara, maskintid, 

arbetstid och pålägg. Elementet råvara består av hur mycket råmaterial som går åt och 

beräknas till inköpspris. Elementet maskintid beräknas på hur lång tid det tar att processa 

varan och detsamma gäller för elementet arbetstid, det vill säga hur lång tid operatören 

behöver på sig för att processa varan. När varan sedan är inlagd i färdigvarulagret görs en 

efterkalkyl som varje månad jämförs med förkalkylen. Jämförelsen sker mellan beräkningen i 

förkalkylen och det verkliga utfallet, det vill säga hur mycket material som behövdes och hur 

lång tid olika processerna tagit utefter vad operatörerna rapporterat. Det är därför viktigt att 

operatörerna är utbildade i hur rapporteringen går till för att det ska bli så verklighetstrogna 

kalkyler som möjligt. Differenserna som uppstår mellan för- och efterkalkylerna kan dels bero 

på hur snabb operatören varit, att materialåtgången blivit annorlunda eller att det har uppstått 

vissa problem som att Nordifa AB måste kassera material och kollin måste göras om. När det 

uppstår stora differenser kan det bero på att personal glömt stämpla ut sig från en maskin efter 

att varan flyttats vidare till nästa maskin. Stora differenser hanteras genom att Nordifa AB gör 

en notering av differensen och kontrollerar denna nästa gång varan tillverkas. Går 

produktionen av varan smidigt bör Nordifa AB slå sin förkalkyl vilket leder till att Nordifa 

AB på den varan tjänar lite extra, men om vissa problem uppstår blir efterkalkylen sämre än 

förkalkylen och företagets vinstmarginal minskas. För att få fram självkostnaden i kalkylerna 

använder Nordifa AB ett administration- och försäljningspålägg där resultatet blir den totala 

självkostnaden för produkten. Kalkylerna är anpassade i affärssystem av företaget själva. 

 

4.3.6 Inventering 

Inventering på Nordifa AB sker i år vid flertal tillfällen än tidigare år på grund av att Nordifa 

AB vill ha full kontroll över sitt varulager. Inventeringen sker genom att en lagerlista skrivs ut 

med artikelnummer och volym som bör finnas i varulager enligt affärssystemet. Att Nordifa 

AB använder volym vid inventering och inte beräknar antal beror på att företaget säljer varor 

kvadratmetervis och inte styckvis till sina kunder. Eftersom Nordifa AB:s varulager kan bestå 

av stora rullar av filt kan det vara svårt att mäta hur mycket som finns på rullen, därför 

används en artikellapp på varje vara med artikelnummer och volym. Den person som 

inventerar kontrollerar om det är rimligt att den angivna volymen på artikellappen är den 

volym som verkligen finns. Varje gång någon tar från en artikel skrivs en ny artikellapp ut 

med den nya volymen. När inventeringen är färdig registreras lagerlistan in i affärssystemet. 

Om det finns någon differens kontrolleras denna och Nordifa AB försöker hitta orsaken till 
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varför en differens finns. Vanligast är att största differenserna finns i råvarulagret på grund av 

att personalen till exempel missat att rapportera vilken volym som tagits till produktionen. 

Eftersom inventeringen sker före årsbokslutsdagen justeras varulagret utefter det inventerade 

värdet och sedan antar Nordifa AB att det inte har uppstått någon differens fram till och med 

årsbokslutsdagen. Om det hänt något större förändring på varulagerkontot i form av inköp 

eller försäljning efter inventeringstillfället kontrolleras detta av revisorerna. 

 

4.3.7 Svårigheter med värdering 

En svårighet med värdering av varulager är enligt Ribbing komplexiteten med att värdera PIA 

eftersom värderingen baseras på gissningar. Det är flera faktorer som bör tas hänsyn till vid 

värderingen av varulager exempelvis hur lång tid det tar att tillverka en viss produkt samt hur 

länge en produkt varit under tillverkning. Komplexiteten finns i att en produkt ska igenom 

många maskiner innan produkten är färdigtillverkad. Produkten hamnar även i 

färdigvarulagret under tillverkningstiden vilket försvårar värderingen ytterligare enligt 

Ribbing eftersom varan då flyttas mellan två olika typer av lager i redovisningen. Vid 

värdering bör även hänsyn tas till den mänskliga faktorn som kan påverka tillverkningen till 

exempel om en person glömmer att stämpla ut från en maskin eftersom tillverkningstiden för 

varan i maskinen inte stannar och varan därmed kommer få högre kostnader än normalt vilket 

upptäcks vid kontroll av efterkalkylerna och som Ribbing anser vara svårt att uppskatta. En 

annan problematik som finns är hanteringen av inkuransavdrag som är baserad på antal år en 

vara har funnits i lager. Problematiken enligt Ribbing uppstår när en vara delvis är avskriven 

men sedan säljs. Varan markeras vid försäljningen som en aktiv vara i systemet och värderas 

upp till fullt pris även om varan tidigare varit delvis eller helt avskriven. Detta är något 

Nordifa AB för diskussion med revisorerna om eftersom en vara som varit avskriven tas upp 

till sitt fulla värde igen. Eftersom systemet själv beräknar hur stort PIA ska vara är det enligt 

Ribbing en svårighet att kontrollera systemets beräkning manuellt vilket är något Nordifa AB 

har som projekt att granska just nu. Projektet innebär att företaget ska få kontroll över PIA 

och granska att beräkningen sker på korrekt sätt. 
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4.4 Sammanfattning 

 

Albany International AB Ruukki Sverige AB Nordifa AB

Försiktighetsprincipen 

/Inkurans

3 olika tidsgränser, en för varje 

kategori

En tidsgräns på ett år, sen skrivs 

ner och säljs till skrotvärde

En trappa där varje år skrivs ner 

med 25 %. 4 steg

Värderar råvarulager 

till 
Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde

Värderingsmetod FIFU FIFU FIFU

Värderar varulager till Anskaffningsvärde Nettoförsäljningsvärde Anskaffningsvärde

Direkta kostnader
Direkt lön och 

förbrukningsmaterial 

Personalkostnad, elektricitet, 

förbrukningsmaterial och 

underhåll

 Elektricitet och löner

Indirekta kostnader

Avskrivningar, reparation och 

underhåll samt elektricitet och 

löner i form av sjukfrånvaro och 

övertidsersättning

Personalkostnad och underhåll
Underhållskostnader och 

fastighetskostnader

Fördelning av indirekta 

kostnader

Normal produktionskapacitet. 

Procentuell fördelning per 

nedlagd tid per avdelning som 

sedan fördelas per produkt

Tänkt kapacitet. Fördelas per 

produkt som ingår i de indirekta 

kostnaderna

Fördelar per tid som en vara 

varit under tillverkning och varan 

får därmed den del av indirekta 

kostnader som procentuellt är 

kopplad till den enskilda 

produkten. Samt att de har en 

förutbestämd fast del som alltid 

finns med vid tillverkning som 

ska fördelas på alla tillverkade 

produkter

Val av kalkyl

ABC- kalkyl och 

egenutvecklade kalkyler 

anpassade efter företaget

Påläggskalkyl, förkalkyl och 

andra egenutvecklade kalkyler

För- och efterkalkyl och 

påläggskalkyl

Svårigheter med 

värdering

Komplext och svårt att beräkna 

hur lång tid tillverkningen av en 

vara tar 

Ingen regel för hur värderingen 

ska gå till och svängningar i 

prisbild är svåra att hantera

Värderingen baseras på 

gissningar, komplext, flera 

faktorer att ta hänsyn till samt 

hur inkurans ska hanteras

Resultat efter 

finansiella poster 2010
19 miljoner kronor 231 miljoner kronor 4,5 miljoner kronor

Lageromsättnings-

hastighet 435 ggr/år Ej möjligt att beräkna 5 ggr/år

Kassalikviditet 122% 159% 260%

Balanslikviditet 123% 248% 329%

Varulager/Totala 

tillgångar 0,1% 29,8% 13,0%  
 

Figur 11 Sammanfattning av empiri 

Källa: Egenutformad utifrån empirin och årsredovisningar 
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5. Analys 

Nedan följer en analys och jämförelse av vad som framkommit i den empiriska 

undersökningen samt referensramen. Vi analyserar både mellan empiri och empiri samt 

mellan teori och empiri.  

 

Analysen är uppdelad enligt samma struktur och underrubriker som tidigare empirikapitel för 

att få en tydlig översikt över materialet som kommer att analyseras. Utgångspunkt för 

analysen kommer vara Figur 11 som är en sammanfattning av materialet från intervjuerna. 

Materialet från varje företag i Figur 11 kommer att analyseras både gentemot den teori som 

hör till avsnitten och även mot de andra företagen. Företagen som har liknande åsikt kommer 

analyseras tillsammans mot relevant teori samt mot företag med motsatt åsikt där det är 

relevant. 

 

 
Figur 12 Analysmodell 

Källa: Egenutformad 

 

5.1 Varulager 

Enligt Sathyamoorthi (2002) har ett tillverkande företag tre olika typer av varulager; 

råvarulager, PIA och färdigvarulager. På samtliga företag i undersökningen finns alla tre olika 

typer av varulager eftersom företagen köper in råvaror och material som bearbetas genom en 

process och till slut blir en färdig produkt. Enligt Brink (2008) låser ett företag kapital genom 

att ha varulager vilket även var något som framkom genom intervjun med Nordifa AB som 

ansåg att företaget bör sträva efter lägre lagernivåer för att inte binda kapital. Även på Albany 

International AB och Ruukki Sverige AB strävar de efter att ha så låg lagernivå som möjligt 

på sitt färdigvarulager dels för att ett varulager låser kapital men även för att företaget 

tillverkar specialprodukter vilka kan vara svåra att sälja till någon annan kund än den kund 

som beställt varan. Bivin (1989) anser däremot att ett företag ska sträva efter att ha både stora 

råvarulager samt färdigvarulager eftersom företagen snabbt ska kunna möta kunders behov 

samt för att inte förlora produktion. På alla tre intervjuade företagen framkom att råvarulagret 

värderas till anskaffningsvärdet där hänsyn tas till kostnaderna relaterat till inköpet vilket är 

enligt BFNAR 2000:3 3.1, FAR (2011).  

 

Det finns flera nyckeltal som ett företag kan använda sig utav för att numerisk beräkna 

förhållandet mellan poster i årsredovisningen (Catasús et al., 2008). Ett vanligt nyckeltal är 

lageromsättningshastighet som innebär att beräkna hur mycket varje investerad krona har 

genererat (Carlson, 2004). Albany International AB har en omsättningshastighet på sitt 
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varulager på 435 gånger per år medan Nordifa AB har en omsättningshastighet på fem gånger 

per år. Att det är stor skillnad mellan företagens omsättningshastighet av sitt varulager kan 

dels bero på att Albany International AB har större verksamhet, till exempel att deras 

nettoomsättning är fyra gånger så stor som Nordifa AB:s. Det kan även bero på att Albany 

International AB:s varulagernivå i förhållande till deras totala tillgångar endast är 0,1 procent 

vilket är en låg nivå och som visar att företaget klarar av att hålla en låg nivå på sitt varulager, 

vilket är något som företaget strävar efter. Om företag har en effektiv varulagerhantering bör 

företagets kassa- och balanslikviditet vara i nivå med varandra eftersom det visar att företaget 

kan hålla en låg nivå på sitt varulager. Om kassa- och balanslikviditeten skiljer åt innebär det 

att företaget har mycket låst kapital i varulagret (Carlson, 2004). I Figur 11 går det att utläsa 

att Albany International AB:s kassa- och balanslikviditet ligger i nivå med varandra vilket 

hänger ihop med att företagets varulagernivå i förhållande med totala tillgångar är låg. 

Tvärtemot Albany International AB:s låga lagernivå i förhållande till totala tillgångar har 

Ruukki Sverige AB en hög lagernivå vilket även visar sig i att företagets kassa- och 

balanslikviditet skiljer sig åt. Detsamma gäller för Nordifa AB, dock är inte skillnaden mellan 

företagets kassa- och balanslikviditet lika stor som för Ruukki Sverige AB.  

 

5.2 Värderingsmetoder 

I Sverige får företag välja att värdera utefter FIFU- metoden eller vägda genomsnitt 

(Sundgren et al., 2009). Samtliga företag i undersökningen använder FIFU- metoden som 

värderingsmetod enligt företagens årsredovisningar (2010). Vid intervjuerna med Albany 

International AB och Nordifa AB framkom det att ingen av dem tänker på att FIFU- metoden 

används eftersom inköpspriset är densamma under en längre period och varulagret omsätts 

snabbt vilket gör att varorna i lager har samma inköpspris oavsett om de är inköpta först eller 

sist. På Ruukki Sverige AB däremot är det tydligt att FIFU- metoden används på grund av 

företaget arbetar med tillämpningen av värderingsmetoden i praktiken. Ruukki Sverige AB 

anser att det i redovisningen är enkelt att använda FIFU- metoden men att det krävs arbete och 

medvetenhet för att tillämpa värderingsmetoden i praktiken. Ruukki Sverige AB arbetar 

därför med att skapa en medvetenhet hos alla anställda att metoden behöver användas även i 

praktiken eftersom det på företaget ibland händer att någon anställd av bekvämlighetsskäl tar 

den sist inköpta varan först på grund av att varan står ytterst. Drury (2004) menar att FIFU- 

metoden är den mest logiska metoden att använda för företag och samtliga företag i 

undersökningen förklarar att om det alltid var den senast inköpta varan som togs från lagret 

först skulle det leda till att de äldsta varorna finns kvar i lager vilka kan bli gamla och 

omoderna.  

 

5.3 Redovisningsprinciper 

Det finns olika redovisningsprinciper som ska användas som vägledning för att tolka 

bestämda regler (Nilsson, 2010). Försiktighetsprincipen innebär att ett företag ska värdera 

tillgångar med försiktighet (RedR 1, 2.3.3, FAR, 2011). Alla tre intervjuade företagen 

använder försiktighetsprincipen vid kontroll av hur länge varor funnits i varulagret och om 

varorna kommer kunna säljas till fullt värde i framtiden. Kontrollen innebär att företagen med 

försiktighet värderar tillgångar som finns kvar i varulagret eftersom företagen använder 
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inkuransavdrag på varor som är gamla och inte går att sälja till fullt värde. Albany 

International AB använder sig utav tre förutbestämda tidsgränser för när en vara anses vara 

oanvändbar och ska skrivas ner i värde. Tidsgränserna är bestämda utifrån olika kategorier av 

varor eftersom vissa av varorna går att återvinna. Nordifa AB använder sig utav liknande 

tidsgränser som Albany International AB för att värdera varulagret med försiktighet genom att 

använda en ”inkuranstrappa”. Trappan innebär att varje år en vara har funnits i lager skrivs 

ner i värde med 25 procent per år. Efter fjärde året är varan helt avskriven och anses inte gå 

att sälja. Ruukki Sverige AB använder även ett liknande tillvägagångssätt vid beaktande av 

när en vara ska skrivas ner i värde. Ruukki Sverige AB har satt upp en enda tidsgräns där 

varor äldre än ett år ska skrivas ner till skrotvärde. Likheten mellan de tre företagens åsikt om 

tillämpning av försiktighetsprincipen är att alla företagen kontrollerar ålder på lagret och att 

värdet på en vara som inte går att sälja eller är gammal någon gång skrivs ner till oväsentligt 

värde. En skillnad mellan företagen i undersökningen är att tidsgränserna som företagen själva 

bestämt skiljer sig åt eftersom till exempel Albany International AB har valt att använda tre 

olika tidsgränser för sina olika varor medan Ruukki Sverige AB valt att enbart ha en fast 

tidsgräns på ett år. Den största skillnaden är dock att Nordifa AB kan återföra en helt 

avskriven vara till fullt värde igen om det visar sig att varan efter deras tidsgräns på fyra år 

går att sälja. Varan värderas då till fullt värde igen vid försäljningstidpunkten och skrivs 

återigen av med 25 procent per ytterligare år som varan befinner sig i varulagret efter 

återförsäljningen. Albany International AB och Ruukki Sverige AB tillämpar inte denna 

uppskrivningsmetod utan är en vara helt avskriven så går den inte att värderas till högre värde 

igen. 

 

En annan princip som finns är matchningsprincipen som innebär att ett företag ska avgöra 

vilka resurser som gått åt för att tillverka och sälja en vara för att kunna matcha intäkterna vid 

försäljning mot de utgifter som är kopplade till den sålda varan (Smith, 2006). Utgifterna som 

är kopplade till en viss vara som säljs ska bokas bort från posten i balansräkningen (Schroeder 

et al., 2001). Vid intervjun med Albany International AB kom det upp att företaget använder 

matchningsprincipen automatiskt i sitt affärssystem genom att systemet själv fördelar 

kostnaderna varorna som används till en tillverkad vara och kopplar ihop råmaterial med 

färdig produkt automatiskt. Albany International AB behöver därmed inte ha kontroll över 

vilka varor som finns kvar i råvarulagret och vilka varor som blivit PIA utan det sker 

automatiskt i affärssystemet när personalen registrerar in arbetad tid med mera i systemet.  

 

I fortlevnadsprincipen antas att ett företag ska fortsätta sin verksamhet framöver (RedR 1, 

2.3.1, FAR, 2011). Om ett företag inte förväntas fortleva ska lagret värderas till nutida 

försäljningsvärde på årsbokslutsdagen enligt Nilsson (2010). Ruukki Sverige AB värderar 

sina varor till nettoförsäljningsvärde eftersom företaget anser att deras marknad är känslig för 

konjunktur och att försäljningspriser med mera svänger upp och ner. För att Ruukki Sverige 

AB ska kunna hantera svängningarna skrivs lagret ner till framtida försäljningsvärdet vilket 

företaget även ser som en försiktighetsåtgärd. Nettoförsäljningsvärdet kan även kopplas till 

LVP genom att nettoförsäljningsvärdet är ett verkligt värde om varulagret innehåller färdiga 

varor. LVP är den princip som ska följas av företag vid värdering av varulager för att inte 
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värdera varulagret för lågt eller högt (Marton et al., 2010). Enligt årsredovisningarna (2010) 

värderar samtliga företag i undersökningen sitt varulager enligt LVP men enligt intervjun med 

Albany International AB värderas varulagret till anskaffningsvärdet och inget nämns om 

verkligt värde. Även vid intervjun med Nordifa AB nämndes inget om verkligt värde. Som 

nämns tidigare värderar Ruukki Sverige AB till nettoförsäljningsvärde men företaget tar 

hänsyn till om anskaffningsvärdet är lägre och värderar enligt LVP. Enligt BFNAR 2000:3, 3, 

FAR (2011) kan det verkliga värdet även baseras på återanskaffningsvärde men det är inget 

av företagen som värderar efter återanskaffningsvärdet. 

 

Inget av de tre intervjuade företagen använder inkuransavdraget på tre procent enligt IL 17:4, 

Inkomstskattelag (2012) utan alla tre företagen beaktar inkurans genom svårsålda och 

omoderna varor i sitt lager. Ruukki Sverige AB förklarar att anledningen till att de inte 

använder inkuransavdraget på tre procent är att företaget istället kontinuerligt beaktar 

inkurans löpande under året och därför inte har inkuransavdraget i årsbokslutet. Albany 

International AB och Nordifa AB hanterar även inkuransen kontinuerligt över året genom 

egenbestämda tidsgränser. Gränserna är satta olika beroende på typ av vara och företagen 

bestämmer själva gränserna baserade på erfarenhet av när en vara inte längre går att sälja till 

ordinarie pris och inte heller går att återanvända. Eftersom alla företag kontinuerligt beaktar 

inkurans sett över året och skriver ner sitt varulager kontinuerligt påverkas resultatet genom 

att nedskrivningen tas som en kostnad sålda varor i resultaträkningen vilket påverkar årets 

resultat genom att sänka det vilket i sin tur leder till att företaget får lägre skatt (RedR 1, 4:3, 

FAR, 2011).  

 

5.4 Kostnader i samband med egentillverkning 

Enligt Westermark (1993) är värdering av egentillverkade lagertillgångar omfattande eftersom 

tillgångarna innehåller flera olika komponenter som ska tas hänsyn till. Två komponenter är 

direkta och indirekta kostnader som ska fördelas till varje produkt vilka kräver att antaganden 

och uppskattningar görs av företagen (Rabe & Bojs, 2004). Direkta kostnader är kostnader 

som direkt kopplas till produkten och kan till exempel vara transportkostnader, rabatter och 

inköpspris (BFNAR 2000:3, 3-4, FAR, 2011). På Albany International AB diskuteras rörliga 

och fasta kostnader där rörlig kostnad kan ses som direkt kostnad och fast kostnad som en 

indirekt kostnad. Till direkta kostnader beräknar Albany International AB 

förbrukningsartiklar och direkta löner samt kostnader hänförda till lönen såsom sociala 

avgifter och semesterlön. Förbrukningsartiklarna är reparationsmaterial som används vid 

reparation. Ruukki Sverige AB förklarar att personalkostnader, underhåll, 

förbrukningsmaterial och elektricitet ses som en direkt kostnad och är baserade på den tänkta 

kapaciteten. Nordifa AB räknar även dem liksom Ruukki Sverige AB elektricitet och 

lönekostnader som en direkt kostnad om kostnaden är direkt kopplad till tillverkningen. I 

anskaffningsvärdet på de inköpta varorna inräknar alla tre företagen inköpspris och 

transportkostnad vilka enligt BFNAR 2000:3, 3-4, FAR (2011) ses som direkta kostnader. 

Ruukki Sverige AB och Nordifa AB fördelar direkta kostnader per maskin medan Albany 

International AB fördelar per avdelning.  
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Indirekta kostnader är kostnader som indirekt kan kopplas till den tillverkade produkten och 

är ofta gemensamma för flera produkter. Exempel på indirekta kostnader är golvyta, underhåll 

av maskin och indirekt lön och fördelningen sker vanligtvis genom beräkningar som är 

baserade på olika kapaciteter och faktisk produktion (Marton et al., 2010). På Albany 

International AB är exempel på indirekta kostnader avskrivningar, reparation och underhåll, 

elförbrukning och löner. Ruukki Sverige AB ser personalkostnad och underhåll både som 

indirekta och direkta kostnader för att företaget anser att ibland är personalkostnader och 

underhåll inte direkt hänförda till en maskin utan indirekt. Nordifa AB förklarar att exempel 

på indirekta kostnader hos dem är underhållskostnader och fastighetskostnader eftersom 

kostnaderna är indirekt hänförda till tillverkningen och uppdelade på en fast del och en 

procentuell del. Enligt Marton et al. (2010) ska indirekta kostnader fördelas på den enskilda 

varan. På Albany International AB fördelas indirekta kostnader genom en fördelningsnyckel 

som är baserad på antalet timmar som lagts ner på varje avdelning. Varje avdelning får då den 

procentuella del av indirekta kostnader som lagts ned på avdelningen dividerat med totala 

antalet tillverkade produkter. Även Nordifa AB och Ruukki Sverige AB använder procent 

som fördelning genom att företagen fördelar indirekta kostnader per nedlagd tid per maskin 

för den enskilda varan. Nordifa AB har även en fast del som fördelas till varje enskild 

produkt. Att Albany International AB fördelar per avdelning och de andra två företagen per 

maskin kan ses som en stor skillnad i fördelningstillvägagångssätt men eftersom Albany 

International AB:s avdelningar består av flera maskiner är skillnaden i tillvägagångssätt inte 

så stor utan fördelning sker på liknande sätt. Skillnaden är att Albany International AB har 

valt att se alla maskinerna på en avdelning som en helhet i produktionen medan de andra två 

företagen har valt att se varje enskild maskin som en del i produktionen. Alla tre företagen 

fördelar i alla fall slutligen indirekta kostnaderna per produkt eftersom det är varje produkt 

som ska få del av de kostnader som lagts ner för tillverkning av den.  

 

Ruukki Sverige AB och Nordifa AB ser elektricitet som en direkt kostnad eftersom de anser 

att den endast kostar när den används och är kopplad direkt till produktion medan Albany 

International AB ser elektricitet som en indirekt kostnad eftersom kostnaden inte är direkt 

kopplade till de maskintimmar som läggs ner för tillverkningen. Skillnaden mellan att Ruukki 

Sverige AB och Nordifa AB väljer att se elektricitet som en direkt kostnad och inte en 

indirekt kostnad som Albany International AB gör är att fördelningen av kostnaden blir mer 

specifik till den enskilda produkten för Ruukki Sverige AB och Nordifa AB eftersom 

kostnaden fördelas direkt till produkten och inte på flera produkter. Ruukki Sverige AB 

förklarar att personalkostnad ses som både en direkt och indirekt kostnad.  Direkt kostnad när 

personal direkt arbetar med en maskin. En indirekt kostnad när personal arbetar med andra 

saker än produktion men fortfarande är en kostnad för företaget i form av lön. På Nordifa AB 

beräknas personalkostnad som en direkt kostnad när personalen direkt arbetar med en maskin 

och om en maskin i vissa fall behöver två personal som arbetar samtidigt med produktionen 

kommer maskinen att få dubbla lönekostnader i det fallet. Albany International AB ser 

lönekostnad som direkt kostnad när en personal arbetar direkt med produktionen men 

förklarar däremot att om det krävs att personal arbetar övertid ska den extra kostnaden för 
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övertidslönen tas som en indirekt kostnad eftersom en produkt inte ska belastas med en högre 

lönekostnad för att den tillverkas under en övertidstimme och inte en vanlig lönetimme.  

 

5.5 Kalkyler 

Enligt Holmblad Brunsson (2005) kan en kalkyl vara svår att hantera eftersom den bygger på 

antaganden om framtiden. Det finns olika kalkyler som kan användas, till exempel en 

förkalkyl som utformas innan en produkt ska tillverkas för att få en bild av produktens 

framtida kassaflöde (Hansson & Nilsson, 1999). För att se framtida kassaflöden förklarar 

Nordifa AB att de använder sig av förkalkyler som består av fyra element som baseras på 

uppskattning om framtida kostnader och intäkter. Eftersom en förkalkyl är baserad på 

antaganden och uppskattningar om framtiden kan det enligt Andersson (2008) vara bra att 

även använda en efterkalkyl för att kunna jämföra och ta lärdom av differenser som kan 

uppstå. En efterkalkyl är något som Nordifa AB använder sig av för att jämföra den uppsatta 

förkalkylen med och för att kontrollera hur resultatet blivit. Ruukki Sverige AB använder 

precis som Nordifa AB en förkalkyl för att beräkna kassaflödet för en viss produkt genom att 

uppskatta kostnaderna som kommer läggas ner för att producera en viss volym produkter. 

Men skillnaden mellan företagen är att Ruukki Sverige AB inte använder en jämförande 

efterkalkyl utan enbart har förkalkylen vilket leder till att Ruukki Sverige AB inte jämför och 

tar lärdom om det uppstår differenser. Nordifa AB förklarar att inför varje ny produkt som ska 

tillverkas utformas en förkalkyl. Nordifa AB förklarar även att de har stor hjälp av dessa 

kalkyler och speciellt att kunna jämföra för- och efterkalkyler med varandra och ta lärdom av 

differenser vilket är något som kanske Ruukki Sverige AB även kunde göra för att få bättre 

kontroll över differenser. 

 

Albany International AB förklarar om en ABC- costing företaget använder sig utav som kan 

kopplas till ABC- kalkyl vilken innebär att alla resurser som är kopplade till en viss aktivitet 

tas hänsyn till och beräknas samt att kalkylen blir en kontroll för företaget om alla aktiviteter 

som utförs bidrar med värde (Andersson et al., 2004). Albany International AB använder 

ABC- kalkyl för att få en överblick på maskinnivå över vad en maskin verkligen kostar för att 

på ett så verklighetstroget sätt beräkna alla direkta och indirekta kostnader som ska fördelas 

per produkt. Albany International AB använder sig av flertal egentillverkade kalkyler som är 

utformade i Excel och som beskriver hur olika kostnader fördelas per avdelning och produkt, 

medan Nordifa AB använder standardiserade kalkyler från sitt affärssystem som är anpassade 

efter företaget. Vid intervjun med Nordifa AB kom det fram att kalkylen som beräknar PIA är 

svår att tolka manuellt eftersom kalkylen automatiskt beräknar kostnaden för produkten. 

Albany International AB har däremot kontroll på kalkylerna vid manuell granskning eftersom 

deras kalkyler är egenutformade helt från grunden av företaget själva medan Nordifa AB 

utgår från anpassade standardkalkyler. Nordifa AB har just nu ett pågående projekt med att 

försöka förstå sitt affärssystem och hur systemet fördelar olika kostnader eftersom 

fördelningen sker med automatik. 

 

För att få reda på en produkts självkostnad anser Andersson et al. (2004) att en påläggskalkyl 

är bra att använda vilket är något både Ruukki Sverige AB och Nordifa AB använder sig utav. 
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Påläggskalkylen används genom att Nordifa AB efter varje steg i tillverkningsprocessen 

lägger till en påläggskostnad baserad på de indirekta kostnaderna för hur mycket det kostat att 

tillverka en produkt för att värde hela tiden ska vara rätt på produkten. Även Albany 

International AB använder sig av påläggskalkylen även om det inte direkt framkom genom 

intervjun eftersom efter varje del i tillverkningsprocessen läggs en kostnad till produkten för 

att få fram produktens självkostnad precis som för Nordifa AB. 

 

5.6 Inventering 

Inventeringen går till på ungefär samma sätt för alla tre intervjuade företagen samt att 

inventerings tillfällena är flera gånger per år. Men företagen beaktar den sista inventeringen 

olika vid årsbokslutsdagen. Alla tre företagen i undersökningen tar hänsyn till om det på sista 

inventeringen innan årsbokslutsdagen funnits differenser mellan lagernivån i affärssystemet 

och i verkligheten genom att Ruukki Sverige AB antar att liknande differens även finns på 

årsbokslutsdagen. Albany International AB tar hänsyn genom att de granskar och korrigerar 

alla differenser som finns på sista inventeringstillfället innan årsbokslutsdagen och sedan har 

full kontroll på allt som kommer in och allt som åker iväg från företaget fram till och med 

årsbokslutsdagen. Nordifa AB gör precis som Albany International AB att de kontrollerar och 

korrigerar alla differenser som fanns vid sista inventeringstillfället men med skillnaden att 

Nordifa AB inte har lika full kontroll på allt som kommer in och åker iväg från företaget 

mellan sista inventeringen fram till årsbokslutsdagen utan antar att det inte kommer uppstå 

några differenser mellan värdet i affärssystemet och verkliga värdet på varulagret fram till och 

med årsbokslutsdagen. Dock kontrollerar Nordifa AB stora in- och utleveranser för att 

granska att dessa är rätt. 

 

5.7 Svårigheter med värdering 

Alla företag i undersökningen ser liknande svårigheter med värdering av varulager där de 

anser att värderingen av varulager är komplex. Ruukki Sverige AB anser även att en svårighet 

är att det inte finns tydliga regler om hur företag ska värdera sitt varulager utan att det gäller 

att gå efter känsla. Vidare förklarar Ruukki Sverige AB att branschen de verkar inom svänger 

upp och ner och att det därmed blir svårt att värdera till ett rättvist värde. På liknande sätt 

menar Nordifa AB att värderingen baseras på gissningar både när det gäller den mänskliga 

faktorn och flera andra faktorer. Komplexiteten vid värdering är även något som Sundgren et 

al. (2009) anser finnas eftersom i tillverkande företag finns ett antal komponenter som ska tas 

hänsyn till. I de lagar och regler som ska följas vid värdering av varulager finns utrymme för 

egen tolkning samt att det finns råd och rekommendationer som innehåller förenklingar av 

lagar vilket leder till det våra respondenter förklarat vara en svårighet i intervjuerna. Ruukki 

Sverige AB tar även upp svårigheten att hantera FIFU- metoden i praktiken eftersom det är 

stora och svårhanterligt material de använder. Om ett företag inte värderar varulagret till 

rättvist värde i balansräkningen kan nyckeltalen kopplade till varulager bli missvisande 

eftersom det kan visas för höga eller för låga beroende på värderingen. Enligt Catasús et al. 

(2008) kan nyckeltal vara grund för beslutsfattande i företag men att det är viktigt att företag 

inte endast fokuserar på nyckeltalen när beslut ska fattas eftersom det inte är säkert att 

informationen som nyckeltalen är baserade på är sannenliga med verkligheten. 
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6. Slutsats  

I det sista kapitlet presenteras slutsatser av undersökningen. Kapitlet inleds med vår 

problemformulering som ska besvaras av slutsatserna samt vårt syfte. Slutsatserna bygger på 

tidigare analyserat underlag med inslag av egna åsikter. Kapitlet avslutas med 

forskningsbidrag samt förslag till fortsatt forskning.  

 

Vi hade som syfte med denna uppsats att få en förståelse för hur tillverkande företag värderar 

sitt varulager samt analysera vilka svårigheter företag anser finnas med värdering av 

varulager. Syftet var även att beskriva hur företag hanterar svårigheterna som beskrivs finnas i 

värdering av varulager för företag. Detta syfte ledde fram till följande problemformulering: 

 

Vad finns det för problematik vid värdering av varulager för tillverkande företag? 

 

6.1 Slutsatser 

Bivin (1989) ansåg att företag ska sträva efter att ha stora råvarulager samt färdigvarulager för 

att möta kundens behov. Vi antar att Bivin (1989) menar att företagen bör ha ett 

säkerhetslager på både råvarulagret och färdigvarulagret och därmed behöver dessa lager vara 

stora. Men vi anser att våra respondenters företag tillverkar specialbeställda produkter och 

därmed inte kan jämföras med Bivin:s (1989) åsikt eftersom alla våra respondenter har svårt 

att sälja en specialbeställd vara till någon annan kund och därmed inte behöver ha det 

säkerhetslager som Bivin (1989) menar behövas. Detta leder till att företagen strävar efter att 

hålla en låg nivå på färdigvarulagret vilket vi anser vara bra eftersom ett varulager låser 

kapital. Alla intervjuade företagen köper in råmaterial efter order från kund vilket leder till att 

företagen håller så låga råvarulager som möjligt för att lagret inte ska bli omodernt och 

gammalt samt för att inte låsa kapital. Speciellt med tanke på det som framkom från Ruukki 

Sverige AB att deras marknad svänger upp och ner samt är känslig för konjunktur vilket leder 

till att ett låst kapital kan vara en stor nackdel vid en lågkonjunktur. 

 

Både Albany International AB och Nordifa AB förklarar att de inte tänker på vilken 

värderingsmetod de använder. Men vi anser att det är tydligt att de använder FIFU- metoden 

eftersom det på företagen förväntas vara de sist inköpta varorna som finns kvar i varulagret. 

På Ruukki Sverige AB har svårt att i praktiken tillämpa FIFU- metoden men företaget 

tillämpar metoden i redovisningen. Ruukki Sverige AB arbetar mot att förbättra rutinerna för 

att det alltid ska vara först inköpta varan som används först. Vi anser att det är bra att Ruukki 

Sverige AB arbetar mot att förbättra rutiner på grund av att en vara annars kan bli gammal om 

den får stå för länge i varulagret, speciellt med tanke på tidsgränserna som alla tre företagen 

satt upp för inkuransavdrag.  

 

LVP används av alla tre företagen eftersom varulagret värderas till anskaffningsvärde eller 

verkligt värde. Inget av företagen värderar till återanskaffningsvärde vilket kan bero på att 

företagen tillverkar specialtillverkade produkter och därmed blir det svårt att förutsäga vad 

återanskaffningsvärdet skulle bli eftersom en vara kanske inte är eftertraktad från någon 

annan kund. Återanskaffningsvärde enligt Strobel och Powers (1986) är det pris som 
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tillgången skulle kosta att anskaffa vid värderingstidpunkten. Vi anser att eftersom varan blir 

såld snabbt efter tillverkning blir det ingen skillnad mellan återanskaffningsvärde och 

anskaffningsvärde och företag kan därför välja att endast värdera till anskaffningsvärdet.  

 

Företagen gör inget standardavdrag för inkurans på tre procent utan beräknar löpande under 

året inkuransavdrag vilket vi anser vara en bra rutin för företagen eftersom de tillverkar 

specialprodukter och att det är viktigt att deras varulager inte blir omodernt. Att företagen 

beaktar inkuransen kontinuerligt under året anser företagen vara en försiktighetsåtgärd och 

ingå i försiktighetsprincipen vilket vi håller med om. Företagen värderar genom sina bestämda 

tidsgränser varulagret med försiktighet så att lagret inte värderas för högt, men inte heller så 

lågt att det blir ett missvisande resultat. Om Ruukki Sverige AB hade värderat som Nordifa 

AB och skrivit av varulagret på fyra år istället för på ett år hade Ruukki Sverige AB:s 

lagervärde varje år varit högre eftersom Ruukki Sverige AB värderar lagervärdet lägre redan 

första året vilket gör att nyckeltalen baseras på lägre siffror. Om Ruukki Sverige AB hade valt 

att skriva av varulagret på fyra år hade deras nyckeltal visat andra värden idag vilket är precis 

som Catasús et al. (2008) menar gör det svårt att jämföra företagets nyckeltal med något annat 

företag eftersom nyckeltalen blir missvisande.  

 

Nordifa AB använder en trappa vid beräkning av inkuransavdrag där en vara är helt avskriven 

efter fyra år men det som skiljer Nordifa AB från de två andra företagen är att en vara på 

Nordifa AB kan skrivas upp igen till fullt värde om varan blir såld. Vi anser att det är konstigt 

att varan efter dessa fyra år skrivs upp igen till fullt värde eftersom varan en gång inte varit 

värd någonting. Eftersom det inte finns regler för hur ett inkuransavdrag ska göras utan 

företag kan tolka reglerna och anpassa efter sitt företag blir det skillnad för hur företagen 

hanterar inkuransavdrag. Genom att företag tolkar reglerna för inkurans blir gränserna för när 

en vara anses vara gammal och omodern olika. Detta leder till att en jämförelse mellan företag 

kan bli orättvis på grund av att om ett företag har gjort ett litet inkuransavdrag värderas 

varulagret högt vilket ses som att företaget har mer tillgångar än ett företag som har gjort stort 

inkuransavdrag och därmed värderat varulagret lågt.  

 

I direkta kostnader anser vi att det inte ingår egna antaganden och uppskattningar från 

företagen eftersom en direkt kostnad är direkt hänförd till produkten. Alla tre företagen har 

ungefär samma åsikter av vad som räknas som en direkt kostnad till exempel direkt lön och 

förbrukningsmaterial. Om värderingen endast bestått av direkta kostnader anser vi att det hade 

blivit en mer rättvis jämförelse mellan företagen eftersom varulagret då hade varit likande 

värderat för alla företag. Eftersom tolkning och antaganden ligger som grund i värdering av 

indirekta kostnader är det där som skillnaden i värdering mellan företagen kan uppstå 

beroende på hur tolkning och värdering går till på just det företaget. Marton et al. (2010) 

menar att företag kommer värdera liknande produkter till olika anskaffningsvärde på grund av 

tolkning. Vi anser att alla tre intervjuade företagen värderar indirekta kostnader på liknande 

sätt eftersom företagen fördelar alla indirekta kostnaderna per produkt i slutändan, dock har 

företagen olika tillvägagångsätt dit. Till exempel Albany International AB som först fördelar 

per avdelning och sedan per produkt.  
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Som framkommit från intervjuerna fördelas elektricitet olika mellan företagen där Ruukki 

Sverige AB och Nordifa AB ser elektricitet som direkt kostnad eftersom företagen anser att 

elektricitet endast kostar när den förbrukas i produktionen medan Albany International AB ser 

elektricitet som en indirekt kostnad eftersom Albany International AB inte ser elektricitet 

direkt kopplad till tillverkningen. Vi tycker att alla företagen har rätt i fördelningen eftersom 

elektricitet både är direkt kopplad till tillverkningen men även indirekt genom att elektricitet 

även är på och kostar när tillverkningen står stilla. Att Albany International AB räknar 

elektricitet som en indirekt kostnad kan bero på att företaget har välutvecklade ABC- kalkyler 

där hänsyn har tagits till varenda del av de direkta och indirekta kostnaderna kopplade till 

tillverkning. Genom att Albany International AB har gjort ABC- kalkylerna har företaget 

kontrollerat elektricitet och ansett att det är en indirekt kostnad.  

 

Albany International AB har även andra kalkyler som är egenutvecklade i Excel som vi anser 

vara välutvecklade och anpassade helt utefter företagets verksamhet. Nordifa AB däremot 

använder sig av anpassade standardkalkyler som företaget har svårt att se flödet i samt svårt 

att kontrollera manuellt. Om Nordifa AB:s problematik med manuell kontroll jämförs med 

den kontroll Albany International AB har på sina kalkyler anser vi att det kan vara bättre att 

lägga ner den tid och kostnad det tar att göra egenutvecklade kalkyler som är enkla att förstå 

och helt anpassade utefter företagets egna önskemål än att använda standardkalkyler. Att 

Nordifa AB just nu har som projekt att förstå hur kostnaderna automatiskt fördelas i 

kalkylerna kommer kanske i framtiden leda till att de har lika stor förståelse som Albany 

International AB har för sina kalkyler. Vi antar att Albany International AB:s välutvecklade 

kalkyler beror på flera års rutin, arbete och förbättrande av kalkylerna utav den person som 

dagligen arbetar med kalkylerna. 

 

För alla företag som vi har intervjuat har revisorerna godkänt inventeringsrutinerna och hur 

företaget tar hänsyn till sista inventeringstillfället och differenser som kan finnas då. Men vi 

anser att Nordifa AB:s tillvägagångssätt om hur hänsyn tas till differenserna som uppstår från 

sista inventeringstillfället till årsbokslutsdagen kan ifrågasättas. På Nordifa AB väljer de att 

anta att det inte kommer att uppstå några differenser fram till årsbokslutsdagen från sista 

inventeringstillfället. Men Nordifa AB har kontroll på stora händelser som sker på lagret fram 

till och med årsbokslutsdagen. Vi anser att eftersom betydelsefulla differenser även kan 

uppstå på mindre händelser som sker på lagret till och med årsbokslutsdagen kan påverka ett 

företags redovisning och leda till att det inte blir en rättvisande bild över företagets resultat 

och ställning. Albany International AB gör på likande sätt som Nordifa AB vid inventeringen 

men med skillnad att Albany International AB har kontroll på allt som sker i varulagret fram 

till årsbokslutsdagen vilket vi anser vara det ultimata tillvägagångsättet för att hålla kontroll 

på alla differenser som kan uppstå mellan sista inventeringstillfället och årsbokslutsdagen.  

 

Vi fick intrycket av att alla företagen var mycket seriösa med att verkligen arbeta med att 

värdera sitt varulager så korrekt som möjligt och att företagen hela tiden arbetar mot att 

förbättra rutiner för värderingen för att förenkla för sig själva. Vi har i uppsatsprocessen stött 
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på att det funnits flera svårigheter med att värdera ett varulager. Det som främst framkommit 

är svårigheten att tolka regler, lagar och rekommendationer på grund av att företagen anser att 

dessa inte är exakta utan det ligger mycket egen tolkning och uppskattning i värderingen av 

varulagret. Tolkning och uppskattning kan leda till att det blir skillnad mellan hur företag 

värderar liknande vara då ett företag kan välja att värdera varan högre än vad ett annat företag 

gör. Det är därför viktigt precis som Catasús et al. (2008) menar att vid jämförelse mellan 

företag ta hänsyn till att det vid värderingen har gjorts uppskattningar och egna tolkningar 

vilket därför medför att värdena kanske inte helt stämmer överens med verkligheten och en 

jämförelse mellan företag kan därför bli missvisande. 

 

6.2 Forskningsbidrag 

 Samtliga företag i undersökningen anser att det finns svårigheter med värdering av 

varulager, främst att egna tolkningar, gissningar och uppskattningar behöver göras. 

 Eftersom företag själva kan styra hur indirekta kostnader ska fördelas kan det leda till 

att liknande vara värderas till olika värden i olika företag.  

 Varulagervärdering är komplex och de lagar och regler som finns om hur värderingen 

ska gå till anser företagen vara svåra att tolka. 

 Inkuransavdrag kan styras av företagen själva genom att företagen kan bestämma när 

en nedskrivning av varor ska ske och vilka tidsgränser som ska finnas. 

 Företagen hanterar svårigheterna med varulagervärdering genom att ta hjälp av 

revisorer samt att konstruera egenutvecklade och anpassade kalkyler.  

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning  

Under uppsatsprocessen har det dykt upp tankar om vad som vore intressant att fortsätta 

forska i. Ett förslag är att jämföra vår forskning med hur små företag hanterar värdering av sitt 

varulager. Om små företagen arbetar på liknande sätt i sin värdering av varulager som ett stort 

företag eller om värderingen skiljer beroende på företagets storlek. Det vore även intressant 

att undersöka ifall företag som inte tillverkar specialprodukter värderar sitt varulager 

annorlunda jämfört med vår forskning. Ett annat förslag till vidare forskning är att granska 

företag som måste använda sig av regelverken IFRS/IAS, om företagen värderar varulagret på 

annorlunda sätt. Det skulle även vara intressant att granska utländska företag som får tillämpa 

SIFU- metoden och jämföra med svenska företag som inte får använda sig av SIFU- metoden 

för att undersöka om det blir någon skillnad i värdering av varulager mellan utländska och 

svenska företag.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Generella frågor 

Vad har du för roll i företaget?  

Hur länge har du haft den rollen? 

Hur länge har du varit anställd på företaget? 

 

Allmänt om varulager 

Som vi kan utläsa av er årsredovisning har ni olika typer av lager, har ni dessa olika typer av 

lager separat?  

Hur ser flödet på lagret ut?  

Hur stort värde består varje lagertyp av? Vilket är störst?  

 

Vilken typ av material består ert råvarulager utav? 

Gör ni värderingen av varulagret själva eller tar ni in extern hjälp? Vem är det som är ansvarig 

för värderingen av de olika varulagren? Är det samma person på alla typer av varulager?  

 

Använder ni något regelverk vid värdering av varulager? Ex. IAS, BFNAR, RR osv. 

Upplever ni att det finns några svårigheter med användandet av regelverket? Vilka? 

 

Det finns olika metoder inom värderingen, till exempel FIFU och vägt genomsnitt, vilken 

använder ni? Varför denna metod? Hur använder ni denna? 

 

Principer 

Det finns centrala principer som värderingen grundas på, till exempel försiktighetsprincipen 

och matchningsprincipen (Försiktighetsprincipen att inte tillgångar ska värderas för högt, 

matchning att intäkt för en såld vara ska matchas mot kostnaderna för denna).  

 Använder ni er utav någon/några av dessa? 

 Hur använder ni försiktighetsprincipen? Tänker ni på att värdera tillgångar lågt? 

 Hur används matchningsprincipen?  

 Hur matchar ni intäkt mot kostnaderna för produkten som säljs? 

 

Hur fastställer ni anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde inom lägsta värdets princip? 

 

Som vi har läst i flera böcker och artiklar så är varulager en svårvärderad post, håller ni med 

om det? Kan du i sådana fall ge exempel på vad det är som är svårt? 

 

Varulagervärdering 

Hur värderar ni hur mycket varor under tillverkning är värda? 

Hur värderar ni anskaffningsvärdet för varor under tillverkning? 

 Vad består de direkta kostnaderna av? 

 Vad består de indirekta kostnaderna av? 

 Vad baseras de indirekta kostnaderna på? 

 



 

 

 

Använder ni kalkyler för beräkning av kostnaderna? Vilka kalkyler?  

Är det kalkyler ni utvecklat själva eller finns det standardkalkyler att använda sig utav? 

 

Hur ofta uppdaterar ni era kalkyler?  

Vem eller vilka är det som formulerar kalkylerna? 

Hamnar färdiga varor i ett lager eller skickas de iväg direkt till köparen?  

Hur värderas en färdig vara?  

 

Använder ni kalkyler för att till exempel beräkna påläggskostnad? 

 

Inkurans 

Hur hanterar ni inkurans? 

Gör ni inkuransavdrag? 

Hur hanterar ni varor som går sönder? Hur gör ni i redovisningen? 

 

Inventering 

Hur ofta sker inventering? 

När genomförs den? Före bokslut? Hur hanteras i så fall värderingen på årsbokslutsdagen? 

Hur går inventeringen till?  

 

 


