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Titel: Värdering av lager i lantbruk 
 
Författare: Emma Bengtsson, Eva Nilsson 
 
Uppsatsnivå: Kandidatexamen (15p) 
 
Handledare: Marita Blomkvist 
 
Problembakgrund: Värdering av växande gröda är problematisk bl a på grund av 
väderförhållanden. År 2011 visade att av all odlad spannmål avsåg 42 % höstsådda grödor 
vilket är en betydande andel av total åkermark i Sverige. Vi ville undersöka närmare vilka 
metoder och valmöjligheter som används vid lagervärdering av växande gröda. 
 
Problemformulering: Vilka valmöjligheter finns det vid värdering av egenproducerat lager i 
form av växande gröda?  
 
Syfte: Denna studie är att skapa en ökad förståelse för ett lantbruksföretags valmöjligheter vid 
lagervärdering av växande gröda. I kartläggningen av alternativen har vi funnit två 
huvudkategorier; regel- och principbaserad redovisning. 
 
Metod: Vi har gjort en kvalitativ studie med en abduktiv ansats. Vi har genomfört tre 
intervjuer, en med skatteverket och två med specialistkompetens inom lantbruk. 
 
Resultat: Studien visar att i lagstiftningen ges inget utrymme till att värdera växande gröda 
men enligt god redovisningssed så bör redovisningsprinciperna som förespråkar 
matchningsprincipen, där kostnader ska tas upp tillsammans med intäkter samma 
verksamhetsår, följas. 
 
Nyckelord: Lagervärdering - inventory valuation, spannmålslager – grain stock, växande 
gröda - growing crops, producerat lager – produced stock, bokslut – financial statements, 
externredovisning – financial accounting, växande gröda – growing crops, work in progress. 

 
 
 
  

   



 
 

Abstract 
 
Title: Valuation of inventory in agricultural 
 
Authors: Emma Bengtsson, Eva Nilsson 
 
Grade of essay: Bachelor’s degree (15p) 
 
Advisor: Marita Blomkvist 
 
Background: The valuation of growing crops is problematic partly due to weather conditions. 
2011 showed that of all cultivated crops 42% were autumn sown which makes up a significant 
proportion of the total arable land in Sweden. This presented an opportunity to investigate 
more closely the methods and options used in the inventory valuation of biological assets. 
 
Problem: What options are there in the valuation of own-produced inventory specifically in 
the form of growing crops? 
 
Objective: This study's aim is to create an increased understanding of an agricultural 
company's options for inventory valuation of biological assets. In the survey of the options 
this study has found two main categories: rule-and principle-based accounting. 
 
Methods: A qualitative study with an abductive approach. Three interviews were conducted, 
one with the tax authority and two with specialist expertise in agriculture. 
 
Results: The study shows that current regulations do not take into account the valuation of 
growing crops, however according to generally accepted accounting principles which 
advocate the matching principle where expenses shall be recognised along with the related 
revenues in the same accounting year, apply. 
 
Key words: Inventory valuation, grain stock, growing crops, produced stock, financial 
statements, financial accounting, growing crops, work in progress. 
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1 INLEDNING 

Inledningen ger läsaren en problembakgrund och ur denna växer en problemdiskussion fram 
och som slutligen leder fram till uppsatsens problem och syfte. Inledningen ger läsaren en 
bild av värderingsproblematiken av producerat- och växande lager i lantbruksverksamhet. Vi 
vill visa vilka konsekvenserna blir av att värdera producerat och växande lager på olika sätt.  

1.1 Problembakgrund 

Värderingen av varulagret har en direkt påverkan på intäktsredovisningen. En 
lantbruksverksamhet har både köpt-, producerat- och växande lager. En lantbrukare sår en 
viss areal på hösten som skördas först året därpå i augusti till september. Denna gröda ligger 
över två verksamhetsår och borde ha ett värde i bokslutet. Går det att värdera den växande 
grödan i bokslutet? 

De faktorer som kan komma att påverka värderingen av den växande grödan kan vara 
väderförhållanden, urlakning av näringsämnen, växtsjukdomar, skadedjursangrepp och vilt 
som äter, trampar sönder eller bökar upp grödan. De faktorer som kan komma att försämra 
kvaliteten av produkterna i det redan producerade lagret är mögelbildning och skadedjur. 
(SCB, 2012). Enligt vår åsikt kan det vara svårt att få fram en produktionskostnad på t ex ett 
kilo ensilage beroende på vilka kostnader som vägs in, t ex kostnader som plöjning, harvning, 
sådd, gödsling och dessutom ligger en vall över flera år, vanligast två till tre år. Dessa 
parametrar gör att det blir svårt att få fram ett nettoförsäljningsvärde på den växande grödan. 
Vi tycker att varulagervärdering är en viktig och intressant aspekt, därför vill vi studera detta 
område.  

De grödsorter som sås på hösten kan vara höstvete, höstkorn, höstraps, höstrybs, höstråg och 
rågvete. En faktor som styr om det blir sådd eller inte är väderleken, år 2012 var det utdragna 
perioder av regn under sensommaren vilket innebar att den planerade höstsådden 
omöjliggjordes i stora delar av landet. (SCB, 2012). Denna försening innebar antingen ingen 
sådd eller att förutsättningarna för grödan att växa sig stark innan vintern, försämrades. 

År 2011 odlades höstvete på 349 793 ha, höstkorn på 14 370 ha, höstraps på 56 600 ha och 
höstrybs på 395 ha. Detta visade att höstvete dominerade år 2011. (SCB, 2012). Jämför vi 
höstvetearealen på 421 158 ha med total spannmålsareal på 992 763 ha, år 2011, så visar det 
att ca 42 % av all odlad spannmål år 2011 var höstsådda grödor. Vilket innebär att det fanns 
många hektar som kanske borde lagervärderats. 
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Hektar 

 

Figur 1. Höstsådda arealer av spannmål 2003-2012 i Sverige 
Källa: Publicerat av SCB: 2012-11-30 09:30 Nr 2012:925 

1.2 Problemdiskussion 
Varulagret är en viktig tillgång att värdera i en verksamhet då det ofta är en betydande del av 
verksamhetens tillgångar. Hur ett lager ska värderas bäst har varit en viktig fråga i årtionden. 
(Hendriksen, Breda, 1992). I litteraturen behandlas lagervärderingsproblematik som kan 
uppkomma vid egenproducerat varulager. Stor vikt läggs också vid beräkning av 
egenproducerade varor med kalkyler som grund till värderingen. I litteratur som 
skattelagsstiftningen och FAR (Föreningen för auktoriserade revisorer) behandlas inte 
beräkning av växande grödor och det finns heller inga klara kalkyler att använda. Medan det 
finns ett betydande värde av växande grödor i form av t ex höstsådda grödor över bokslutet 
och vi vill undersöka mer vilka möjligheter som kan finnas vid en varulagervärdering. Ser vi 
till branschpraxis kan växande grödor komma att värderas över bokslutet och att det kan 
finnas stöd för detta enligt god redovisningssed.  

Lagervärdering är viktigt i alla företag då det finns en direkt koppling till resultatet. I den 
regelbaserade redovisningen går det inte att värdera den växande grödan då det avser sådant 
som är nedlagt i jorden och detta tillhör fastigheten. (Skatteverket, 2012). Medan den 
principbaserade redovisningen utgår från redovisningsprinciper och innehåller bedömningar 
som är svåra att tillämpa. (Carmona, Trombetta, 2008). Mindre enskilda firmor använder sig 
oftast av regelbaserad redovisning för att förenkla förfarandet av värdering. Oftast bibehålles 
detta sätt av tradition. Större bolag har en ökad möjlighet att använda sig av den 
principbaserade redovisningen som är mer resurskrävande i sin bedömning. Enligt 
effektivitets- och prestationsperspektivet kommer företaget använda sig av de 
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redovisningsmetoder som visar hur företaget verkligen presterar, d v s den metod som bäst 
återspeglar verkligheten. (Watts, Zimmerman, 1986). Vi anser att den regelbaserade 
redovisning strider mot den principbaserade redovisningen och undrar därför om det är 
möjligt att värdera den växande grödan? 

Bokföringsnämnden har utvecklat ett K-projekt som innebär att svenska företag delas in i fyra 
stycken kategorier 1-4 och där mindre onoterade aktiebolag kan välja mellan K2 och K3 
(BFN, 2012a). K3-regelverket är en principbaserad redovisning (BFN, 2012b) och K2-
regelverket är en regelbaserad redovisning (BFN, 2011). Vi undrar om det hade varit möjligt 
att tillämpa värdering av växande gröda i det principbaserade K3-regelverket? 
 
Det finns olika metoder att använda sig av vid lagervärdering. Det finns lagar, normer, 
rekommendationer och branschpraxis att ta hänsyn till men även att redovisningskonsulten 
tillsammans med lantbrukaren lägger in egna värderingar och bedömningar. För att 
ekonomisk information ska kunna vara underlag för beslutsfattande måste den innehålla 
kvalitativa egenskaper i form av förståelse, väsentlighet, relevans, tillförlitlighet och 
jämförbarhet. (Deegan, Unerman, 2011). 

Avsikten till varför en lagervärdering kan skilja sig åt kan variera beroende på 
t ex om: 

 företaget ska avyttras, 

 om företagets resurser ska värderas vid en konkurs, 

 om företaget ska köpa till eller sälja av delar, 

 eller att kreditinstitut vill se ett värde för att kunna bevilja lån. 

Syftet med värderingen styr inriktningen och omfattningen på lagervärderingsvalet. Det kan 
även bli andra konsekvenser beroende på om lagret värderas försiktigt eller till verkligt värde 
t ex att en investering får skjutas på framtiden för att lån inte ges. Valet styrs av 
företagskultur, traditioner, yrkeskategori eller gammal vana som avgör. (Benedicks, Öberg, 
2007). 

1.3 Problemformulering 
Vilka valmöjligheter finns det vid värdering av egenproducerat lager i form av växande gröda 
och vad kan konsekvenserna av respektive val bli?  

1.4 Syfte 
Syftet med den här studien är att: 

 Beskriva vilka olika val som finns för att värdera ett lager. 

 Analysera konsekvenserna av respektive alternativ. 

 Förklara hur det går att värdera växande gröda. 

Litteraturen är begränsad i uppgifter om hur växande lager i lantbruk  redovisas. Med denna 
studie önskar vi tillföra kunskap i hur det går att lagervärdera växande gröda. 
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1.5 Uppsatsens disposition 
Uppsatsens fortsatta disposition kommer att innehålla följande presentation:

 

Figur 2. Uppsatsens disposition 
Källa: Egenutformad 
 

 Referensramen redogör för de relevanta teorierna. 

 Metoden omfattar tillvägagångssätt under uppsatsarbetet samt motiveringar till de val 
vi har gjort. 

 Empirin återger intervjuer som genomförts. 

 I analysen ställer vi referensramen mot empirin. 

 I slutsatsen kommer vi presentera svar på vår frågeställning. 

Dispositionen är indelad enligt teman som utgår från regelbaserad redovisning, principbaserad 
redovisning och redovisningsval. 

  

Referensram Metod Empiri Analys Slutsats
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

Den teoretiska referensramen inleder med en sammanfattning om viktiga begrepp att känna 
till och sedan behandlas redovisning av varulager enligt regel- och principbaserad 
redovisning och sist redovisningsval.  

2.1 Inledande sammanfattning 
För att få fram relevant material som speglar vårt syfte och problemställning behandlar vi 
primärt omsättningstillgångar och generellt varulagervärdering och specifikt för lantbruk. Vi 
jämför den regelbaserade redovisningen med den principbaserade redovisningen. Sist 
behandlar vi de olika redovisningsvalen. Referensramen är enligt följande figur:

 

Figur 3. Modell teoretisk referensram 
Källa: Egenutformad 

2.1.1 God redovisningssed 

Begreppet ”god redovisningssed” finns både i bokföringslagen och i årsredovisningslagen. I 
lagarna anges att god redovisningssed ska följas. 

 

2.1 Inledande sammanfattning

2.1.1 God redovisningssed

2.1.2 Rättvisande bild

2.1.3 Regel‐ och principbaserad redovisning

2.2 Regelbaserad redovisning

2.2.1 Bakgrund

2.2.2 Tillgångar

2.2.3 Varulagervärdering

2.2.4 Lägsta värdets princip

2.2.5 Anskaffningsvärde

2.2.6 Egentillverkade varor

2.2.8 Exempel förkalykyl värdering av färdiga egentillverkade varor

2.2.9 Intäktsredovisning

2.3 Principbaserad redovisning

2.3.1 Överskådlighet, God redovisningssed och rättvisande bild

2.3.2 Fortlevnadsprincipen/konsekvensprincipen

2.3.3 Försiktighets‐ och realisationsprincipen

2.3.4 Principen för bokföringsmässiga grunder/Principen för särskild värdering

2.3.5 Bruttoredovisningsprincipen/Kontinuitetsprincipen/Matdchningsprincipen

2.3.6 Tillgångar

2.3.7 Varulagervärdering

2.3.8 Anskaffningsvärde

2.3.9 Egentillverkade varor

2.3.10 ntäktsredovisning

2.4 Redovisningsval

2.4.1 Bakgrund

2.4.2 Kvalitativa normer
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God redovisningssed är: 
a. allmänna råd och rekommendationer från normgivande organ, 
b. svar som ges efter de konkreta bestämmelserna i redovisningslagarna samt juridiska 

tolkningsmetoder, eller 
c. företagspraxis som är förenlig med lag och normgivning och som håller en god 

kvalitet. 

Vad som är god redovisningssed kan skilja sig åt mellan olika företag. Svaret på frågan vad 
som i ett visst fall är god redovisningssed behöver alltså inte bli detsamma för ett mindre 
företag som för ett större. (BFN, internet 2013). 

2.1.2 Rättvisande bild 

Balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall upprättas som en helhet och ge en 
rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Vid behov skall tilläggsupplysningar 
lämnas. (ÅRL 1995:1554). 

2.1.3 Regelbaserad eller principbaserad redovisning 

Ett regelbaserat regelverk innebär att det finns specifika regler att följa (Deegan, Unerman, 
2011). Det regelbaserade regelverket följer skrivna regler helt utan att göra egna bedömningar 
och tolkningar, vilket gör att det är lättare att tillämpa på grund av den detaljerade 
vägledningen. (Maines, 2003). 
I ett principbaserat regelverk finns inga specifika regler för hur olika situationer skall 
bedömas, utan här är det egna val som får göras. (Carmona, Trombetta, 2008). Ett 
principbaserat regelverk är det bästa sättet att återge det verkliga värdet. Detta sätt att redovisa 
är ett flexibelt sätt och kan användas i flera olika situationer. (Mainnes, 2003). Det krävs mer 
kunskap hos redovisaren när principbaserat regelverk används som kräver särskild utbildning. 
(Shipper, 2003). 

2.2 Regelbaserad redovisning 

2.2.1 Bakgrund 

Stycket beskriver följande begrepp: tillgångar, varulagervärdering, lägsta värdets princip, 
anskaffningsvärde, egentillverkade varor och intäktsredovisning. Jämförelse har gjorts med 
inkomstskattelagen, årsredovisningslagen, aktiebolagslagen, bokföringsnämnden och 
redovisningsrådet.  

2.2.2 Tillgångar 

Då inkomstskattelagen infördes år 1928, kom bestämmelser om att en rörelses inkomst skall 
beräknas enligt bokföringsmässiga grunder. Detta innebar att en fri lagervärdering tillämpades 
enligt praxis, som godtogs så länge den inte stred mot god köpmannased. (Skatteverket, 
2012). 
 
I betänkandet kom ändrad företagsbeskattning där det utarbetades nya riktlinjer för 
lagervärdering. Dessa nya riktlinjer tillämpades mellan åren 1954-1990. Här var det lägsta 
värdets princip som var vägledande istället för som tidigare god köpmanssed. Utöver lägsta 
värdets princip tilläts även nedskrivning av lagrets värde. Reglerna som kom för 1992 års 
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taxering när det gällde lagervärdering, följer i princip samma värdering som finns i ÅRL 4 
kap 9 §. Lagervärderingen har utökats från att vara vägledande till att gälla lägsta värdets 
princip. (Skatteverket, 2012). 

Vidare säger inkomstskattelagen att det som nedlagts i jorden på balansdagen inte ska 
behandlas som lager, t ex utsäde, handelsgödsel m m. Dessa tillhör fastigheten och det avser 
även växande gröda. Utgiften för utsäde m m tas normalt upp i resultaträkningen samma år 
som det sås, alternativt kan utsädet periodiseras som en förutbetald kostnad och matcha 
intäkterna året därpå. (Skatteverket, 2012). 

Enligt huvudregeln i Inkomstskattelagen 17 kap 3-4 § §, är en lagertillgång, tillgångar 
avsedda för omsättning eller förbrukning. (Inkomstskattelagen 1999:1229). 
Enligt IL 17 kap 3 §, är ett lager, tillgångar avsedda för omsättning eller förbrukning. Det är 
vilken avsikt tillgången har som avgör tillgångens klassificering och om tillgången är lager 
eller inte, inte dess natur. I IL finns inte uppdelningen mellan anläggningstillgångar och 
omsättningstillgångar, dessa existerar bara i redovisningssammanhang som i ÅRL 4 kap 1 §, 
och BFNAR 2001:3. (Skatteverket, 2012). 

Tillgångar som är avsedda för omsättning eller förbrukning såsom spannmål, foderbetor, 
frövaror, hö, halm, potatis från lantbruket, avverkad men inte försåld skog, sten, grus, torv, 
kalk m m som har avskilts för försäljning eller för att tillgodogöras i lantbruksdriften. Det 
ingår även utsäde, kraftfoder, konstgödsel m m. (Skatteverket, 2012). 

Finns förnödenheter på balansdagen utgör dessa lagertillgångar. (BFN U 96:2). Förnödenheter 
är tillgångar som används i företagets normala tillverkningsprocess t ex bränsle, smörjmedel, 
slipmaterial, rengöringsmedel, städmaterial och tillsatsmaterial. Till förnödenheter ingår inte 
allmän administration- eller försäljningskostnader, dessa kostnadsförs löpande. (Skatteverket, 
2012). 

I BFNU 96:2 står det att förnödenheter kan kostnadsföras omedelbart om de är av ringa värde 
eller om de har lämnats till förbrukning inom företaget. Vid lagervärdering behöver inte dessa 
förnödenheter få ett värde. Är förnödenheterna av väsentlig betydelse för företagets resultat 
och ställning ska det ingå som varulager i bokslutet. (Skatteverket, 2012). 

Värderingsreglerna enligt årsredovisningslagen klargör vad som avser en anläggningstillgång 
och en omsättningstillgång. En anläggningstillgång är en tillgång som är avsedd att 
stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten. En omsättningstillgång är annan tillgång. 
Om företaget drivs av en fysisk person eller ett dödsbo, för djur i lantbruk anses som 
omsättningstillgång. (ÅRL 1995:1554). 

Det finns två sätt att redovisa ett lager; antingen till anskaffningsvärde eller till verkligt värde. 
En viktig fråga är att hur dessa värden ska beräknas till ett rättvisande sätt. Varulager är 
materiella tillgångar som är avsedda för försäljning i den ordinarie verksamheten, benämns 
också som färdiga varor. Varor under tillverkning för att bli färdiga varor, benämns också 
som varor under tillverkning eller halvfabrikat. Det kan till sist också vara varor som ska 
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användas i produktionen av färdiga varor eller tjänster, dessa benämns som råvaror, 
insatsvaror och förbrukningsartiklar. (BFNAR 2000:3). 

2.2.3 Varulagervärdering 

I Inkomstskattelagen 14 kap 2 § ska resultatet beräknas enligt bokföringsmässiga grunder där 
inkomster ska tas upp som intäkt och utgifter dras av som kostnad det år som de hänförs till 
enligt god redovisningssed, om inget annat är skrivet i lag. (Skattelagstiftningen 2011). 
En lagertillgång anses inte tillhöra säljaren om den har sålts. En lagertillgång anses tillhöra 
säljaren om ingen intäkt redovisas. Denna tidpunktsbedömning görs genom BFN:s allmänna 
råd, BFNAR 2003:3. God redovisningssed skall tillämpas även om tillgången ska anses ligga 
i lager eller ej. (Skatteverket, 2012). 

I förarbeten till bokföringslagen 1976 uttalas att ett varulager är det som sträcker sig över ett 
räkenskapsårsskifte och innehåller produkter som finns kvar vid den tidpunkt, av det som 
tillverkas, säljs, tillhandahålls eller förbrukas i sin verksamhet. Exempel på varulager är 
råvaror, hjälpmedel, varor under tillverkning och färdigvaror. (Skatteverket, 2012). 

Varulager värderas i princip på samma sätt i alla företag, stora som små. Det finns dock vissa 
skillnader vid inköpta varor i detaljhandelsföretag och vid egentillverkade varor, då görs 
indelningen i mindre företag eller större företag. (BFNAR 2000:3). 
Definitionen för större företag är företag vars andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev är 
upptagna till handel på en reglerad marknad eller att: 
– medelantalet anställda uppgår under de två senaste räkenskapsåren till mer än 50 
– företagets redovisade balansomslutning har de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer 
än 40 miljoner kronor 
– företagets redovisade nettoomsättning har de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 
80 miljoner kronor 
Definitionen för mindre företag är företag som inte är större företag. (BFNAR 2006:11). 

2.2.4 Lägsta värdets princip 

Lagret får inte tas upp till ett lägre värde än det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet enligt huvudregeln om inte annat följer av alternativregeln 17 kap 4 § 
där lagertillgångarnas sammanlagda anskaffningsvärde får tas upp till lägst 97 %. Om det 
finns särskilda skäl får återanskaffningsvärdet med avdrag för inkurans eller liknande 
användas i stället för nettoförsäljningsvärdet. När anskaffningsvärdet bestäms ska de 
lagertillgångar som finns kvar i lager anses vara de som anskaffats eller tillverkats under 
beskattningsåret. (Inkomstskattelagen 1999:1229). 
 
Alternativregeln har skapats för om strikt värdering används enligt ÅRL kan det uppstå 
praktiska problem därför har huvudregeln kompletterats med denna regel som medger 
schablonmässig värdering av lagret. (17 kap 4 § IL). Alternativregeln utgår ifrån lagrets totala 
anskaffningsvärde. Om det finns vissa varor som är värderade efter anskaffningsvärde och 
vissa enligt verkligt värde måste en justering göras vid användning av alternativregeln. Då 
måste anskaffningsvärdet för alla tillgångar fastställas och det samlade värdet får skrivas ned 
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med 3 %. Med anskaffningsvärde, nettoförsäljningsvärde och återanskaffningsvärde avses 
detsamma som i ÅRL 4 kap 9 § andra- fjärde st. (Skatteverket, 2012). 

Nedskrivningar av lagret tillåts endast när alternativregeln tillämpas 14 kap 4 § andra st. IL. I 
övriga fall får lagerreserver inte beaktas när grunden läggs till beskattningen även om värdet 
för lagerreserven stämmer överens med redovisningsreglerna. (Skatteverket, 2012). 

De grundläggande värderingsreglerna är lägsta värdets princip (LVP) då ska varulagret 
redovisas till det lägsta utav anskaffningsvärdet och verkligt värde. Värderingen ska ske post 
för post men en kollektiv värdering är tillåten när det handlar om en homogen grupp. 
(BFNAR 2000:3). 

2.2.5 Anskaffningsvärde 

Inkomstskattelagen 17 kap 2 § med anskaffningsvärde, nettoförsäljningsvärde och 
återanskaffningsvärde avses detsamma som i 4 kap 9 § andra-fjärde styckena i 
årsredovisningslagen (1995:1554). Omsättningstillgångar skall tas upp till det lägsta av 
anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde på balansdagen. (Inkomstskattelagen 
1999:1229). Anskaffningsvärde innebär utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkande. 
Anskaffningsvärdet av likartade tillgångar får beräknas enligt förts in först ut principen, enligt 
vägda genomsnittspriser eller enligt någon annan princip, sist in först ut får ej tillämpas. I 
anskaffningsvärdet ska även inräknas utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet utöver 
inköpspriset. (Inkomstskattelagen 1999:1229). 
 
Anskaffningsvärdet för egentillverkade lagertillgångar enligt 4 kap 9 § ÅRL som avseende 
direkta och indirekta kostnader, får en skälig andel av indirekta kostnader räknas in i 
anskaffningsvärdet, men lagen är inte tvingande. Tillämpas BFNAR 2000:3 ska indirekta 
tillverkningskostnader ingå i anskaffningsvärdet. (Skatteverket, 2012). 

 I anskaffningsvärdet ingår inköpspris, importavgifter, tull, transportkostnader, andra 
hanteringskostnader och övriga kostnader hänförliga direkt till varan.  Avdrag för rabatt, 
återbäring, bonus och liknande skall göras. (Skatteverket, 2012). När egentillverkade 
lagertillgångar ska värderas och främmande kapital har använts får räntekostnader vägas in. 
Däremot får aldrig räntor på eget kapital medräknas. (Skatteverket, 2012). 

Nettoförsäljningsvärdet är försäljningsvärdet efter avdrag för försäljningskostnad. Vid 
särskilda fall får återanskaffningsvärdet med avdrag för inkurans, eller något annat värde som 
är förenligt med 2 kap 2-3 § § användas istället för nettoförsäljningsvärdet. Det vill säga att 
lagret ska redovisas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed. De skall 
även upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild. (Inkomstskattelagen 1999:1229). 

Försäljningsvärdet är det pris i verksamheten som erhålls vid normal försäljning. Med 
inkuranta varor får försäljningsvärdet beräknas på det värdet som varan bedöms kunna säljas 
för. Även när en lagervara är så stor att en prissänkning måste göras för att få sålt lagret i 
rimlig tid för att sänka lagernivån eller för att över huvud taget kunna avyttra en del av lagret, 
får försäljningsvärdet sättas lägre än det värde som finns på balansdagen. På 
försäljningsvärdet ska avdrag göras för fastställda rabatter, bonus och provision etc. 
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Nettoförsäljningsvärdet har en vidare betydelse än vad som framgår i lagtext. Ex vid 
försäljning av varor som inte är färdiga att säljas i befintligt skick utan är halvfabrikat och 
varor i arbete, i dessa fall kan de återstående kostnaderna reduceras fram till leverans. 
(Skatteverket, 2012). 

Med återanskaffningsvärde anses den utgift som företaget skulle haft om tillgången anskaffats 
på balansdagen. Enligt inkomstskattelagen 17 kap 2 § 2 st avses verkligt värde detsamma som 
i årsredovisningslagen 4 kap 14 a § andra stycket, det verkliga värdet skall bestämmas utifrån 
marknadsvärdet. Om det inte går att bestämma marknadsvärdet för tillgången men det går att 
bestämma beståndsdelarna skall dessa användas. Är detta ej möjligt skall verkligt värde 
bestämmas med hjälp av allmänt accepterade värderingsmodeller som ger en rimlig 
uppskattning av marknadsvärdet. (Inkomstskattelagen 1999:1229). 

Återanskaffningsvärdet kan användas vid råvaror och halvfabrikat se BFN:s vägledning, 
Redovisning av varulager p 2 och 3.3.2 och 4 kap 9 § ÅRL fjärde stycke. 
Återanskaffningsvärde är det anskaffningsvärdet som företaget skulle haft om balansdagens 
priser gällt vid anskaffningsvärdet. Där balansdagen är den sista dagen för räkenskapsåret. 
(Skatteverket, 2012). 

Verkligt värde 
Verkligt värde avses i detta kapitel det samma som i 4 kap 14 a § andra stycket i ÅRL. 
(Inkomstskattelagen 1999:1229). 
– Om lagret består av inköpta varor såsom råvaror, insatsvaror, halv- och helfabrikat så ska i 
anskaffningsvärdet inräknas inköpspris, importavgifter, tull, transport- och andra 
hanteringskostnader och andra hänförda kostnader till varan. Avdrag ska ske för återbäring, 
bonus, rabatter och liknande. 
– Om lagret består av inköpta varor såsom till detaljhandelsföretag och handelsföretag 
beräknas anskaffningsvärdet till försäljningspris exklusive moms med avdrag för pålägg. 
– Om lagret består av egentillverkade varor såsom halv- och helfabrikat bestäms 
anskaffningsvärdet enligt huvudregel i en efterkalkyl med ingående råmaterial och 
halvfabrikat, andra direkta kostnader hänförliga varan samt skäligt pålägg för indirekta 
tillverkningskostnader. Saknas tillförlitliga efterkalkyler kan anskaffningsvärdet beräknas 
med hjälp av förkalkyler. En bedömning ska då göras om förkalkylen är realistisk. (BFNAR 
2000:3). 
 
Det verkliga värdet består av nettoförsäljningsvärdet eller återanskaffningsvärdet. 
Nettoförsäljningsvärdet utgör försäljningsvärdet efter avdrag för kostnader vid försäljning och 
andra tillkommande kostnader med beaktande till inkurans. Inkurans avser varor som har 
blivit defekta på något sätt och kan inte säljas under normala villkor. Återanskaffningsvärdet 
avser det anskaffningsvärde som företaget skulle ha haft på balansdagen. (BFNAR 2000:3). 

2.26 Egentillverkade varor 

Anskaffningsvärdet för egentillverkat lager kan bestå av både direkta och indirekta kostnader. 
Enligt ÅRL 4 kap 9 § får en skälig del av indirekta tillverkningskostnader räknas in i 
anskaffningsvärdet, men regeln är inte tvingande. Direkta kostnader är hänförliga direkt till 
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produkterna eller ordern. Indirekta kostnader kan inte hänföras direkt till en viss produkt eller 
order utan ska på ett rimligt sätt fördelas på produkterna via t ex fördelningsnycklar. 
(Skatteverket, 2012). 
 
Företag som har egentillverkade varor som ska värderas använder i huvudregel en efterkalkyl 
som består av anskaffningsvärdet för ingående råmaterial och halvfabrikat, andra direkta 
kostnader samt skäligt pålägg för indirekta tillverkningskostnader. Direkta kostnader kan vara 
sådana kostnader som lönekostnader (inkl sociala avgifter), kostnader för legoarbeten m m. 
Indirekta kostnader år sådana som inte direkt hänförs till varorna, och kan vara t ex 
administration och försäljning. Indirekta kostader fördelas med hjälp av fördelningsnycklar så 
det på ett rimligt sätt kan fördelas på verksamhetens olika delar. Vid beräkning av indirekta 
kostnader måste kapacitetsutnyttjandet tas hänsyn till. Kapacitetsutnyttjandet beräknas med 
hjälp av en genomsnittlig sysselsättning, detta gör så att inte negativa påläggsdifferenser ska 
belasta periodens resultat. I indirekta kostnader får kostnader som avskrivningar inräknas men 
inte ränta på anläggningstillgångar som har använts i tillverkningen. (BFNAR 2000:3). 
 
Mindre företag får använda sig av en förkalkyl när en tillförlitlig efterkalkyl saknas. För att 
förkalkylen ska kunna godtas måste den vara realistisk och som ett led i denna bedömning bör 
en känslighetsanalys upprättas och dokumenteras. (BFNAR 2000:3). 

2.2.7 Exempel förkalkyl värdering av färdiga egentillverkade varor (BFNAR 2000:3). 

 
Lönekostnad 150kr/timme inklusive sociala avgifter 
Materialkostnad 60 kr/kg 
 
Produktion av produkten kräver: 
 Produkt A Produkt B 
Material 8 kg/st 5 kg/st 
Arbetstid 2 tim/st 6 tim/st 
 
Företaget uppskattar följande fasta kostnader: 
Tillverkningsomkostnad 600 000 kr (tjänstemannalön, avskrivningar, 

övriga indirekta tillverkningskostnader) 
Administrationskostnad 300 000 kr (ekonomipersonal, försäkring, 

lokalhyra) 
Försäljningskostnad 400 000 kr (broschyrer, reklam, säljfunktion) 
Årsarbetstid i produktionen 20 000 tim fördelat på 4 000 A-produkter och 

2 000 B-produkter 
 
Anskaffningsvärde 
Försäljningsomkostader och allmänna administrationsomkostnader ska inte inräknas i 
anskaffningsvärdet. 
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Skäligt pålägg för indirekta tillverkningsomkostnader kan beräknas genom att 
tillverkningsomkostnaden fördelas per arbetad timme och sedan via ett timpris påförs 
respektive produkt: 
 
600 000 kr/20 000 tim = 30 kr/tim 
Anskaffningsvärde Produkt A Produkt B 
Direkt material 60 kr/kg x 8 kg st = 480 60 kr/kg x j kg/st = 300 
Direkt lön 150 kr/tim x 2 tim/st = 300 150 kr/tim x 6 tim/st = 900 
Tillv omk påslag 30 kr/tim x 2 tim/st = 60 30 kr/tim x 6 tim/st = 180 
Anskaffningsvärde, kr 840 1 380 
 
Verkligt värde 
För färdiga varor utgörs verkligt värde av nettoförsäljningsvärdet som beräknas fram genom 
att det bestämda försäljningsvärdet reduceras med den med försäljningen direkt förbundna 
försäljningskostnaden (rabatter bonus, provisoner etc). 
  Produkt A  Produkt B 
Försäljningspris – 
återförsäljarbonus 

 
3 % 

1 000 
– 30 

 
6 % 

1 450 
– 87 

Nettoförsäljningsvärde  970  1 363 
 

2.2.9 Intäktsredovisning 

I inkomstslaget näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och 
självständigt här räknas inkomster och utgifter in. Resultatet ska beräknas enligt 
bokföringsmässiga grunder och här ska inkomster tas upp som intäkt och utgifter dras av som 
en kostnad det beskattningsår som de hänförs till enligt god redovisningssed, om inget annat 
särskilt står skrivet i lag, BFNAR 2001:1. Ersättning av varor, tjänster och inventarier, 
avkastning av tillgångar, kapitalvinster och alla andra inkomster i näringsverkasamheten ska 
tas upp som intäkt. (Inkomstskattelagen 1999:1229). 
 
Det finns inte några allmänna regler i skattelagsstiftningen om hur en intäkt ska redovisas 
utan det är istället god redovisningssed som är tillämpande. Inkomsten kan endast vara det 
som företaget tar emot för egen räkning, t ex mervärdesskatt avser ingen intäkt. Intäkten 
redovisas till verkligt värde som företaget har fått eller kommer att få. 
 
Intäktsredovisning – försäljning av varor: En inkomst avseende försäljning av varor får först 
redovisas som en intäkt när följande kriterier är uppfyllda: 

 företaget har överfört de väsentliga riskerna av varorna 

 företaget behåller inget engagemang i de varorna som har sålts 

 inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt 

 det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna av transaktionen kommer tillfalla 
företaget 

 de utgifter som har företaget har eller kommer att få till följd av transaktionen kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt 
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Om det visar sig att det är osäkert att företaget inte kommer att få betalning för en redan 
redovisad intäkt ska det beloppet som anses osäkert tas upp som en kostnad och intäkten ska 
ej skrivas ned. (BFNAR 2003:3). 

2.3 Principbaserad redovisning 

2.3.1 Bakgrund 

Redovisningsprinciperna ingår i EG:s allmänna föreskrifter och finns som motsvarande 
bestämmelser i årsredovisningslagens andra kapitel. Avvikelser från dessa principer är endast 
tillåtna i undantagsfall, då ska avvikelsen och skälen till det anges i not. (Thomasson, 2011). 

Stycket beskriver följande begrepp:  
Överskådlighet, god redovisningssed och rättvisande bild, fortlevnadsprincipen, 
konsekvensprincipen, försiktighets- och realisationsprincipen, principen för 
bokföringsmässiga grunder, principen för särskild värdering, bruttoredovisningsprincipen, 
kontinuitetsprincipen, matchningsprincipen, tillgångar, varulagervärdering, anskaffningsvärde 
och egentillverkade varor. 

2.3.1 Överskådlighet, God redovisningssed och rättvisande bild 

Jan Thomasson (2011) menar att förhållandet mellan lagregler, rättvisande bild och god 
redovisningssed kan uttryckas som att det inte är tillåtet att avvika från en lagregel för att ge 
en rättvisande bild eller följa god redovisningssed. Däremot går det bra att avvika från 
allmänna råd eller rekommendationer. Ett företag ger en rättvisande bild när deras redovisning 
innebär rimliga förväntningar. Överskådlighet innebär att årsredovisningen upprättas på ett 
överskådligt sätt och enligt god redovisningssed. God redovisningssed är att följa 
grundläggande antaganden och allmänna råd såsom lagar, rekommendationer, normer och 
principer i ÅRL. (ÅRL 2:2-3, BFL 4:2).  En rättvisande bild är att upprätta balansräkning, 
resultaträkning och noter genom en helhet som ger en rätt bild av företagets ställning och 
resultat och dit nås efter att redovisningsprinciperna följs. (ÅRL 1995:1554). 

2.3.2 Fortlevnadsprincipen/konsekvensprincipen 

Fortlevnadsprincipen eller going concern är en förutsättning för ett företags existens. För att 
kunna göra ex en avskrivning utifrån en tidsbestämd nyttjandeperiod. (ÅRL 1995:1554). 
 
Att tillämpa konsekvensprincipen innebär att ett företag värderar, klassificerar och delar in 
sina olika poster efter samma principer konsekvent varje år och även mellan åren. T ex att när 
en avskrivning ligger på 5 år går inte att ändra avseende nyttjandeperioden. (ÅRL 1995:1554). 
Konsekvensprincipen innebär att samma principer ska användas mellan åren. (Thomasson, 
2011). 

2.3.3 Försiktighets- och realisationsprincipen 

Försiktighets- och realisationsprincipen innebär att företaget ska värdera sina poster med 
rimlig försiktighet där endast konstaterade och realiserade intäkter får tas med i 
resultaträkningen. Även förpliktelser ska tas med som är hänförliga till räkenskapsåret eller 
tidigare räkenskapsår även om dessa blir kända först efter räkenskapsårets utgång men före 
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upprättandet av årsredovisningen. Dessutom ska hänsyn tas till värdenedgångar oavsett om 
resultatet är vinst eller förlust. (ÅRL 1995:1554). 

2.3.4 Principen för bokföringsmässiga grunder/Principen för särskild värdering 

Principen för bokföringsmässiga grunder innebär att intäkter och kostnader som avser 
räkenskapsåret ska tas med oavsett tidpunkt för betalning, t ex leverantörsskulder, 
kundfordringar, interimsfordringar och interims kostnader. (ÅRL 1995:1554). Principen 
motsvarar enligt bokföringsmässiga grunder och inte enligt kontantprincipen. Dessa 
bokföringsmässiga grunder är skälet till att poster som intäkter och kostnader skall tillföras 
den löpande bokföringen om de tillhör räkenskapsåret och ställningen på balansdagen. 
(Thomasson, 2011). 

2.3.5 Bruttoredovisningsprincipen/Kontinuitetsprincipen/Matchningsprincipen 

Bruttoredovisningsprincipen innebär att företaget inte får kvitta tillgångar, avsättningar eller 
skulder mot varandra, inte heller får intäkter och kostnader kvittas mot varandra utan de ska 
redovisas var för sig. (ÅRL 1995:1554). Det innebär att poster inte får vara för högt 
värderarade bland tillgångarna om en annan post är åsatt ett lägre värde än det tillåtna. 
(Thomasson, 2011). 
 
Kontinuitetsprincipen menar att den ingående balansen för räkenskapsåret ska stämma 
överens med den utgående balansen för det närmast föregående räkenskapsåret. UB år 1 blir 
IB år 2. (ÅRL 1995:1554). 
 
Matchningsprincipen tillhör egentligen inte ÅRL:s principer utan ingår i IFRS:s 
föreställningsram men även den är en viktig princip att ta hänsyn till. Den är nära 
sammankopplad till försiktighets och realisationsprincipen d v s att kostnader och intäkter ska 
periodiseras så de ligger i samma period, de ska matchas mot varandra inom samma period. 
(IFRS-volymen, 2012). 

2.3.6 Tillgångar 

Hur en tillgång bäst ska värderas har varit en frågeställning i årtionden och debatten har ofta 
varit komplex och förvirrande. Det finns huvudsakligen två grupper, de kan kallas vid 
historikerna och futuristerna. För att förklara gruppernas åsiktsställning så kan det visas i 
användandet mellan SIFU och FIFU (sist in först ut och först in först ut). Historikerna 
föredrar SIFU då det ger ett mer rättvisande värde av bruttomarginalen i samband med 
inflation. Futuristerna föredrar FIFU då det ger ett mer rättvisande försäljningsvärde men som 
nackdel inte tar hänsyn till kostnad sålda varor. (Hendriksen, Breda, 1992). 
 
Johnsson (2002) diskuterar redan år 1954 lagervärdering i artikeln ”The accounting rewiev” 
där han menar att den praktiska inventeringen innebär problem med verifiering, 
ansvarsskyldighet och kontroll. Revisorn undviker helst att sätta en värdering innan mer fakta 
finns som ett försäljningspris eller ett kontrakt, eftersom som han säger att ”skönheten sitter i 
betraktarens ögon”. Enligt det individualistiska perspektivet går det att sätta ett värde på ett 
lager är ett förrädiskt koncept. Att bestämma en tillgångs värde i pengar är i huvudsaken 
spekulation om framtiden. En tillgång är det diskonterade värde som kan förväntas av den 
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framtida nettoavkastningen. Kostnaden är återanskaffningsvärdet. Denna värdering måste 
bedömas utifrån dess användbarhet och om den tjänar avsett ändamål, då är det en bra 
värdering.  
 
Lundén (2008) mer att lager är tillgångar som är avsedda för omsättning (försäljning) eller 
förbrukning. Till lager på ett lantbruk ingår bl a spannmål, potatis, rotfrukter, hö, halm, 
ensilage, utsäde, kraftfoder och konstgödsel. Till förbrukningslager ingår bränn- och 
smörjolja, rengöringsmaterial, växtskyddsmedel, och städmaterial. När marken är sådd med t 
ex höstvete eller vall, då kallas det växande gröda. Utsäde, gödselmedel, växtskydd m m skall 
då inte tas med i lagret eftersom det redan ligger i marken och tillhör fastigheten, de kallas 
fältinventarier.  

2.3.7 Varulagervärdering 

Enligt Hendriksen, Breda (1992) finns det ingen universallösning på en varulagervärdering 
utan det är beroende på omständigheterna. I och med att de historiska kostnaderna har varit 
enklast att verifiera med den dubbelsidiga bokföringen så har de varit antagna att vara det 
mest ideala värderingen. I redovisningen har både insatsvärden och produktvärden använts. 
Produktvärden anses vara det mest ekonomiska sättet att redovisa en tillgångs värde då det ger 
det maximala priset på en marknad just vid tillfället. Dock så anses insatsvärden vara mer 
lämplig då det visar det maximala värdet för företaget och för att det inte är säkert att det finns 
en marknad för produktvärdena.  
 
Shayeb (1986) menar i sin artikel att värdera ett lager är mycket komplicerat och det är flera 
olika parametrar som bidrar samtidigt. Det finns företag som gör sin värdering varje månad 
för att slippa problem, men de slösar både bort sin tid och sina pengar. Varje företag har sina 
egna unika problem och dessa måste identifieras i varje företag för att kunna värderas på ett 
enklare sätt med mindre problem.  Shayeb menar vidare att de tio värderingsproblemen och de 
tio lösningarna nedan är vägledande för att optimera sin lagervärdering och minska 
problemen: 

1. Förändring av standardkostnader - frys standardkostnaderna ett år och identifiera 
prisförändringarna i systemet. 

2. Prisvarianser - ha ett prissystem som hittar materialet med standardkostnader och 
sedan letar upp kostnadsskillnader. 

3. Icke tillverkningskostnader – det finns programvara som identifierar både direkta 
kostnader och indirekta kostnader vid en lagervärdering. Denna indirekta kostnad 
(icke tillverkningskostnad) är viktig att få fram så det går att räkna ut ett standardpris. 

4. Dålig kontroll -ge tillverkningsavdelningen möjlighet att flytta materialet dit som det 
behövs som bäst. Manuella system kan installeras i områden där programmet har 
brister. Alla materialtransaktioner bör värderas till standardkostnad och varje 
avdelning ska debiteras/krediteras med sina egna kostnader efter varje inventering. 

5. Felaktiga fakturor – uppdatera BOM (Bill Of Materials) och stäm av mot 
materialåtgång, stäm även av med handböcker, reservdelar och förpackningsmaterial. 
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6. Varierande materialanvändning – installera ett effektivt stängt ordersystem som 
ackumulerar alla kostnader från kvitton. Även eventuell skillnad vid slutförandet av 
varje arbetsorder ska ackumuleras och följa med. 

7. Dålig policy motverkas genom ett effektivt nedskrivet förfarande identifierat kasserat 
material anges, dessutom är det viktigt att se hur det går att undvika eller minska sina 
materialkassaktioner, detta är nödvändigt för att kunna bibehålla angivet pris. 

8. Utsides inventering – skriv ner alla problem, materialflöden och skapa ett diagram 
med det optimala flödet, markera kontrollpunkter där lagret skall mätas. Sedan 
fastställs dokumenttyp (köp, order, packning m m) och vilket av dessa som ska 
krediteras resp debiteras på lagerprodukterna i de olika avdelningarna. Slutligen låt en 
person ansvara för systemet t ex inköp- och produktionsansvarig.  

9. Prototyper – skriv ner en tydlig gång för att hantera lagret. Alla avdelningar måste 
jobba tillsammans när godset går genom alla stationer och varje avdelning måste hålla 
reda på sina kostnader. Inventeringsavdelningen måste se till att alla avdelningar har 
en aktuell lista över lagret. 

10. Uträkning av kostnad sålda varor – räkna med ksv (kostnad sålda varor) som 
standardkostnader med variationer.  Gör fysiska inventeringar. Stäng 
inventeringsbalansen genom följande ekvation: 

11. Öppet lager + inköp – kostnader sålda varor = stängt lager. (Shayeb, 1986). 

2.3.8 Anskaffningsvärde 

Enligt Hendriksen, Breda (1992) finns det sex olika varianter som kan tillämpas vid värdering 
av tillgångar och detta har resulterat i sex olika värderingssätt. 
Marknadspris är det värderingssätt som används för extern redovisning då de flesta varor och 
tjänster byts till pengar, ett pris. Det finns tre olika marknadspris att ta hänsyn till; dåtidens, 
nutidens samt framtidens. Utöver det finns det två olika marknader att ta hänsyn till; 
marknaden för insatsvärden (input values) och marknaden för produktvärden (output values). 
Insatsvärden består av ersättning av införskaffandet av tillgångarna och produktionsvärden 
består av ersättningen av tillgången på marknaden. 

På så vis så finns det sex olika värderingssätt för marknadspris, se tabell 1 nedan. I 
redovisningen används alla sex värderingssätt, fast av praktiska skäl, vid olika tillfällen.  

 Insatsvärden (input values) Produktvärden(output values) 
Dåtiden Historiska anskaffningskostnader Historiska marknadspriser 
Nutiden Aktuella återanskaffningskostnader Aktuella marknadspriser 
Framtiden Framtida anskaffningskostnader Framtida marknadspriser 
 
Tabell 1. De sex olika värderingssätten.  
Källa: Hendriksen, Breda (1992). 
 
Historiska anskaffningskostnader är definierat som det lägsta priset för att få ägandet över en 
tillgång i en fri marknad. En nackdel med användet av historiska anskaffningskostnader är att 
värdet på tillgången kan variera över tiden och efter en lång period kan värdet gå under 
anskaffningskostnaden om efterfrågan minskas. (Hendriksen, Breda, 1992). 
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 Historiska kostnader är definierat som det sammantagna priset som företaget har 
betalat för att överta ägandet av en tillgång. Det bör vara det nuvarande 
försäljningspriset hellre än bokförd kostnad vid insatsvärdet.  

 Aktuella återanskaffningskostnader avser det pris som företaget skulle få betala om de 
idag skulle anskaffa samma tillgång. Det avser även om en tillgång skulle produceras 
återigen med hänsyn till varukostnad och teknikkostnader.  

 Framtida anskaffningskostnader rekommenderas att använda när priset för en tillgång 
förväntas att betalas i framtiden. Det kan också användas när det finns val på att 
antingen köpa en tillgång eller att hyra en tillgång.  

 Historiska marknadspriser avser det pris en tillgång har haft när den har lämnat 
företag. 

 Aktuella marknadspriser anses vara det mest tillförlitliga då det ligger närmst till för 
ett aktuellt pris. 

 Framtida marknadspriser används när en tillgångs pris är mindre än det förväntade 
framtida värdet. Ju längre fram i framtiden värdet beräknas desto mer otillförlitligt är 
det. (Hendriksen, Breda, 1992). 

Lundén (2008) menar att det är i ”princip omöjligt” att ta fram anskaffningsvärdet för 
egenproducerade varor som ska användas i lantbruket som t ex hö, ensilage och spannmål. 
Det finns ett stort antal parametrar som bör räknas med som t ex bränsle till traktorn vid 
plöjning, sådd och skörd. Vallutsädet ger skörd i flera år vilket innebär att den utgiften borde 
fördelas på vallens liggtid, denna liggtid kan vara svår att veta i förväg. Allt detta gör att det 
måste tas fram schabloner vid beräkningen. Skatteverket har tagit fram schabloner vid 
lagervärdering av djur men inte för att värdera andra typer av varor såsom t ex hö, ensilage 
och spannmål m fl.  

2.3.9 Egentillverkade varor 

När olika sorters foder, spannmål, konstgödsel m m ligger i lager så förlorar de i värde. För att 
slippa att värdera varje slag för sig själv i lagret får ett schablonmässigt avdrag användas. 
Avdraget för denna värdenedgång är 3 % av totalt anskaffningsvärde. Detta gör att lagret får 
tas upp till 97 % av total anskaffningsvärde. (Lundén, 2008). 

2.3.10 Intäktsredovisning 

Intäktsredovisningen kan delas upp i tre koncept enligt Hendriksen, Breda (1992) det 
strukturella (syntaktiska) konceptet, det tolkade (semantiska) konceptet och det praktiska 
(pragmatiska) konceptet. 

 

 Strukturellt koncept: Det strukturella konceptet menar att en intäkt redovisas först med 
att transaktionen uppkommer, både externt och internt. Externa transaktioner avser 
handel med företag från utsidan och interna transaktioner avser handel med det egna 
företaget. Alla förväntade värdeförändringar exkluderas om inte transaktionen har 
skett externt. Interna transaktioner värderas genom att använda den ursprungliga 
värderingen. Fördelarna med det strukturella konceptet är att det är lätt att applicera 
informationen från transaktionsredovisning i andra externa mätsystem, det är en bra 
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bas för att bestämma kvantiteter av tillgångar och olika redovisningar kan samverka 
för att ge en större förståelse av underliggande data. Nackdelen är att det är svårt att 
matcha intäkter och kostnader då intäkter kan uppkomma under en senare period än 
uppkomna kostnader. (Hendriksen, Breda, 1992). 

 

 Tolkat koncept: Det tolkade konceptet menar att det är intressant att mäta 
effektiviteten av ledningen, på så vis kan aktieägare byta ut ledningen om de inte 
uppfyller de ställda kraven eller belöna om de uppfyller de ställda kraven. För att 
kunna mäta ledningens effektivitet kan olika nyckeltal skapas som mäts från år till år. 
Ett nyckeltal kan vara maximal avkastning av minimala resurser eller mäta hur antalet 
anställda förändras mellan åren. (Hendriksen, Breda, 1992). 

 

 Praktiskt koncept: Det praktiska konceptet hänvisar till att intäkterna relaterar till 
positiv redovisningsteori. Den positiva redovisningsteorin innebär att intäkterna 
påverkas av hur den organiserade marknaden reagerar efter en intäktsrapportering och 
hur riskkapitalmarknaden reagerar på respons från revisorer. Det befintliga värdet på 
ett bolag speglar sig i värdet på en aktie som är uppbyggt på bl a det framtida värdet. 
(Hendriksen, Breda, 1992). 

 
Alla intäkter genererade av firman bör vara med i intäktsredovisningen. Intäktsredovisningen 
ska vara konstant och logisk. Om användarna till finansiella rapporter förstår hur 
intäktsredovisningen är uppbyggd kan användarna själva också tyda betydelsen. 
Intäktsredovisningen baseras på matchningen av redovisning av intäkter med tillhörande 
kostnader. Den ekonomiska teorin tar upp förmögenhetskonceptet som bygger på att det som 
tas upp till en intäkt är den förväntade förändringen av förmögenheten. Det effektiva 
konceptet behandlar mätningen av ett företags effektivitet i att optimera maximal avkastning 
av begränsade resurser. Det finns också ett objektivt sätt att se på intäkter som har som grund 
i beteendemönster av intäkter. En längre periods intäkter kan ligga till grund till för att se 
framtida intäkter. Alla intäktskoncept, dels teoretiska och dels de praktiska ligger till grund 
för relevant information för att kunna göra en bedömning. Vad som ska finnas med i en 
intäktsredovisning beror på vad som anses vara mest relevant. (Hendriksen, Breda, 1992). 
 
En rad värderingar kan användas, det går inte att säga att den ena är bättre än den andra men 
frågor som logik, användbarhet och mätbarhet ger oss subjektiva underlag. Vill vi uppskatta 
värdet på varulagret är det uppskattade diskonterade framtida nettoförsäljningsvärdet det som 
ger bäst bild. Denna värdering menar Jonson används för att kunna fastställa periodiska 
realiserade monitära inkomster. (Johnson, 2002). 
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2.4 Sammanfattning regel- och principbaserad redovisning 

Sammanfattning över den regelbaserade redovisningen och den principbaserade 
redovisningen. 

Sammanfattning lagervärdering 
 Regelbaserad redovisning Principbaserad redovisning 
Tillgångar Avsedd som omsättning eller 

förbrukning. 
Bruttoredovisningsprincipen. 

Varulagervärdering Inkomster tas upp som intäkt 
det beskattningsår som de 
hänförs till. 

Matchningsprincipen. 
Fortlevnadsprincipen. 
Konsekvensprincipen. 

Lägsta värdets princip Huvudregeln eller 
alternativregeln till 97 %. 

Försiktighetsprincipen/ 
realisationsprincipen. 

Anskaffningsvärde/Verkligt 
värde 

Innebär utgifterna för 
tillgångens förvärv eller 
tillverkning. 

Försiktighetsprincipen/ 
realisationsprincipen. 

Egentillverkade varor Anskaffningsvärde, direkta 
och indirekta kostnader. 

Försiktighetsprincipen/ 
realisationsprincipen. 
Matchningsprincipen. 

Intäktsredovisning Inkomster tas upp som intäkt 
det beskattningsår som de 
hänförs till. 

Principen för 
bokföringsmässiga grunder. 
Matchningsprincipen. 

 
Tabell 2. Sammanfattning lagervärdering 
Källa: Egenutformad 

2.5 Redovisningsval 

2.5.1 Bakgrund 

Lagervärderingsval hos företag är beroende av inkomstskattelagen, årsredovisningslagen och 
aktiebolagslagens lagregleringar. Dessutom används bokföringsnämndens och 
redovisningsrådets normer och rekommendationer. Utöver dessa lagar och rekommendationer 
är det redovisningskonsulten eller rådgivarens uppskattningar och bedömningar som påverkar 
vilket val det blir. När medvetna redovisningsval görs styrs information i en viss riktning. 
Valen utgår från lagar och normer där metoder kan väljas efter olika bedömningar. Det går 
inte att tillhanda lagar och regler för varje tänkbar situation utan det blir även egna 
bedömningar som avspeglas. (Fields, 2001). 

2.5.2 Kvalitativa normer 
För att ekonomisk information ska kunna vara underlag för beslutsfattande måste den 
ekonomiska informationen hålla god kvalité. För att uppnå god kvalité så ska informationen 
ha kvalitativa egenskaper i form av förståelse, väsentlighet, relevans, tillförlitlighet och 
jämförbarhet. (Deegan, Unerman, 2011). 
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När förståelse diskuteras som en kvalitativ egenskap så menas det att redovisningsstandarden 
måste vara förståelig för användarna så att de i sin tur kan framställa förståeliga 
redovisningsresultat. (Deegan, Unerman, 2011). 

För att uppnå väsentlighet måste det beslutsunderlag begränsas så att det är kvalité som 
representerar underlagen och inte kvantititet. (Deegan, Unerman, 2011). I en beslutsprocess 
behövs väsentlig information, denna information väljs ut genom att den måste vara 
ändamålsenlig för beslutet. För mycket data kan vara mer besvärande än för lite data. För lite 
data kan i sin tur leda till ett felbeslut. Genom att sammanställa information på ett 
överskådligt sätt hjälper det till att fatta ett rätt beslut. (Hendriksen, Breda, 1992). 

Relevansen åsyftar att vara behjälplig vid ekonomiska beslut för att kunna utvärdera 
historiska händelser och nutida händelser. På så sätt går det att utvärdera informationens 
användbarhet för att förutse framtida händelser. (Deegan, Unerman, 2011). Enligt Hendriksen, 
Breda går relevansen att dela in i tre olika avsnitt; framtida värden, återkopplade värden och 
aktuella värden. För att framtida värden ska gå att förutse måste redovisningen framställa eller 
medge förutsägelse om framtiden. De återkopplade värdena fås genom att nutida information 
ställs mot tidigare förutspådda förväntningar, och resultatet av detta går att använda i framtida 
förväntningar. Aktuella värden är ett måste för att ge underlag för kommande beslut. Aktuella 
värden är en viktig del för att kunna påverka ekonomiska beslut och utan aktuella värden kan 
relevans aldrig uppnås. (Hendriksen, Breda, 2011). 

För att informationen ska vara tillförlitlig måste underlagen vara trovärdigt presenterade 
genom att det finns beskrivet vilka åtgärder som har använts och hur de har mätts. (Deegan, 
Unerman, 2011). Tillvägagångssättet för att framställa underlagen måste presenteras för att 
underlaget ska kunna verifieras som trovärdigt. (Hendriksen, Breda, 1992). Informationen 
måste även vara opartisk genom att vald metod ej skall vara konstruerad eller sammanställd 
för att uppnå ett visst resultat som önskas. (Deegan, Unerman, 2011). För att undvika 
tveksamheter om att informationen är partisk framtagen går det att presentera bevis på att 
mätningen är gjord på ett opartiskt sätt. Problemet är att även de utvalda bevisen kan vara 
uttagna på ett partiskt sätt. (Hendriksen, Breda, 1992). 

Information skall vara felfri för att vara tillförlitlig. (Deegan, Unerman, 2011). Korrigering på 
data är väsentliga när korrigeringen föranleder värdeförändringar som kan vara betydelsefulla 
vid ett beslut. (Hendriksen, Breda, 1992). 

Jämförbarhet uppnås genom att genom åren använda samma metoder vid mätning och på så 
vis uppnå konsekvents i sin mätbarhet. Detta kommer att generera i att ge jämförbarhet inte 
bara mellan åren utan också jämförbarhet mellan olika företag. (Deegan, Unerman, 2011). För 
att uppnå jämförbarhet är enhetlighet ett sätt och konsekvents en annan. Används enhetlighet 
som metod finns det ett sätt att mäta och samma mätmetod används på alla företag i alla 
branscher. Jämförbarheten mellan olika företag blir då lätt att se för t ex kreditgivare. 
Nackdelen är att företagen själva inte har rätt att värdera sina tillgångar på det sätt som de 
anser vara mest riktigt. Skulle inga enhetliga metoder användas utan det stod helt fritt att 
värdera som företagen själva ville skulle det istället leda till en nästintill omöjlighet att 
jämföra olika år eller företag. Det skulle också innebära att företagen kunde helt partiskt 
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värdera sina tillgångar till det värde som gagnade ändamålet bäst. Om en tillgång mäts 
konsekvent varje år blir det lättare att se jämförbarheten. Att använda samma mätmetod år 
efter år kan ge fel värde om mätmetoden blir inaktuell och en annan metod skulle ge mer 
tillförlitliga värden. I det stora hela är det inte att vara konsekvent som är det viktigast utan att 
ge relevanta rapporter. (Hendriksen, Breda, 1992). 

I denna kvalitativa figur beskriver Hendriksen, Breda, (1992) beslutstagarnas 
tillvägagångssätt för att uppnå förståelse, väsentlighet, relevans, tillförlitlighet och 
jämförbarhet. 

 

 

Figur 4. Hierarki av redovisningsegenskaper, omarbetad 
Källa: Hendriksen, Breda, (1992). 
 

För att uppnå ett kvalitativt beslutsunderlag måste samtliga nivåer uppfyllas. Skillnad görs i 
användarkvalité samt beslutskvalité. Användarkvalitén fokuserar på kvalitéer som användare 
väljer att publicera då de finner att dessa kvalitéer innehåller förståelse och väsentligheter till 
deras underlag. Beslutskvalitéer innefattar relevans och tillförlitlighet vilket är överodnat 
beslutskvalitéen jämförbarhet. För att ett underlag ska ligga till grund för ett beslut måste 
relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet uppnås. (Hendriksen, Breda, 1992.) 
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3 METOD 

Kapitlet metod beskriver hur vi har genomfört studien, vilka redskap som använts för att tolka 
och analysera insamlat material. Först beskrivs den vetenskapliga ansatsen sedan val av 
undersökning. Vidare behandlas litteraturundersökningen med urval och därefter 
datainsamling av intervjuernas genomförande. Avslutningsvis diskuteras hur validitet och 
reliabilitet har uppnåtts för att sist ta upp avgränsningar och metodkritik. 

3.1 Val av metod 
För att få en förståelse för vad som kan styra valet av att värdera växande gröda eller inte 
värdera den alls har vi utgått från lagar, rekommendationer och normer. Vi har tittat på 
tidigare vatenskapliga artiklar och annan litteratur i ämnet. Då det inte har funnits någon 
större relevant forskning inom just lantbruk när det gäller detta ämne så har vi utgått till stor 
del från våra intervjuer. Holme och Solvang (1997) menar att metodvalet är författarens 
redskap och det är av stor betydelse för att uppnå syftet med undersökningen. Vidare menar 
Halvorsen (1992) att det finns två olika tankesätt för hur hypoteser och teorier uppstår, det 
deduktiva sättet, där logiskt tänkande används och där studien utgår ifrån teorin för att sedan 
undersöka empirin och jämföra resultaten. Jacobsen (2002) menar att den deduktiva ansatsen 
passar bäst då individers syn prioriteras på klart definierade förhållande. Medan det induktiva 
sättet med en fördjupad analys av enstaka fallstudier. Vi har utgått från både vår teori och vår 
empiri för att få fram relevant underlag. Samtidigt som Halvorsen (1992) menar att det 
induktiva tankesättet innebär att slutsatser härleds från empirin.  Vår studie utgår även ifrån 
respondenternas svar och är på så vis en blandning av både deduktiv och induktiv metod, så vi 
har utgått från en abduktiv ansats där Holme och Solvang (1997) menar att forskaren rör sig 
mellan teorin och empirin och på så vis växer förståelsen växelvis fram. Vi har gjort en 
fördjupad analys genom intervjuer med Skatteverket, LRF Konsult och 
Hushållningssällskapet för att få deras syn på hur lager praktiskt kan värderas.  Vi jämför våra 
respondenters olika val och ser vilka konsekvenserna blir i intäktsredovisningen. Vi tittar även 
på om redovisningsprinciperna följs i de olika alternativen och om de kvalitativa målen följs 
upp. Utifrån dessa intervjuer (empirin) har vi identifierat två huvudalternativ, dessa är regel- 
och principbaserad redovisning (teori). Vi har även med ett tredje tema i form av kvalitativa 
egenskaper. 

3.2 Litteraturundersökning 
Vi har valt att använda oss utav böcker som tar upp värdering av lager samt vetenskapliga 
artiklar. De vetenskapliga artiklarna har vi funnit genom att vi har sökt i olika databaser. Vi 
har sökt i Halmstad Högskolas bibliotek och i databaserna swepub, diva, libris, science direkt, 
doaj, jstor, agricola, academic search, gupea, google scholar, vi har även sökt i Sveriges 
Lantbruks universitets bibliotek (SLU) i databaserna epsilon och primo. Vi har använts oss av 
både primär och sekundärdata. Sekundärdata har hämtats från litteratur, vetenskapliga artiklar 
och andra uppsatser på magisternivå eller högre. Primärdatan kommer från intervjuer. 
Halvorsen (1992) menar att datainsamlingen kan vara antingen i form av primärdata som 
innebär att forskaren samlar in ny data eller att data är redan tillgänglig data s k sekundärdata. 
Oftast kombineras båda varianterna. 
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Vi har inriktat oss på lagervärdering av lantbruksföretag, vi letade efter litteratur som var 
lämplig för ämnet. Vi fann ganska snabbt att det inte fanns så mycket skrivet om detta ämne. 
Lagervärdering inom handelsföretag och tillverkande företag kom upp på våra sökningar i 
olika databaser, men inget om lantbruk. Vi mailade till Björn Lundén, en författare inom 
ämnet jord och skogsbruk för att få veta mer. Vi fick dock bekräftat att det inte fanns så 
mycket om lagervärdering som just var specifikt för lantbruk, vilket ytterligare motiverar 
denna uppsats syfte. Vi gick vidare med att söka vetenskapliga artiklar och här visade det sig 
att de två artiklar som handlade om lantbruk var en från år 1947 och en från år 1961 så vi fick 
komplettera  med några artiklar som handlar allmänt om lagervärdering. 

De sökord som vi bl a har använt oss av är: lagervärdering - inventory valuation, 
spannmålslager – grain stock, växande gröda - growing crops, producerat lager – produced 
stock, bokslut – financial statements, externredovisning – financial accounting, växande gröda 
– growing crops, work in progress. 

3.3 Val av undersökning 
Syftet med vår undersökning var att se om växande gröda kan värderas.  Jacobsen (2002) 
menar att det finns två typer av undersökningar för vetenskapliga studier, kvalitativ och 
kvantitativ undersökning och att det är insamlingen av data som avgör vilken metod som 
används, kvalitativa studier lägger fokus på hur människor uppfattar en situation för att kunna 
skapa större klarhet, medan kvantitativ metod beskriver omfattningen. Vi valde att använda 
oss av kvalitativ forskning som innebär analys av bland annat intervjuer med öppna svar. Vi 
ville skapa en bättre förståelse för vilka valmöjligheter lantbrukaren har att värdera sin 
växande gröda på och på vilket sätt dessa val påverkar intäktsredovisningen och huruvida de 
följer redovisningsprinciperna och de kvalitativa egenskaperna. Vi har gjort intervjuer av 
experter med mångårig erfarenhet från både Skatteverket, LRF Konsult och 
Hushållningssällskapet för att kunna förtydliga tillämpningen av skattelagens regler och se 
vilka möjligheter det finns att värdera sitt lager inom lagens ramar.  

3.4 Urval 
Vi valde att intervjua personer med specialistkunskap inom ämnet lantbruk och 
lagervärdering. Enligt Lanz (1993) när en undersökning görs med en kvalitativ metod är det 
viktigt att välja rätt kriterier vid urval av respondenter. Det är därför viktigt att undersökaren 
vet vilken information som är viktig för att kunna uppnå uppsatsens syfte och 
problemställning valet kan göras slumpmässigt eller icke slumpmässigt. I vår studie valde vi   
ut relativt få personer som har inblick och kunskap i vår frågeställning. Vi har därför valt ett 
icke slumpmässigt sätt att välja ut våra respondenter på.  

3.5 Datainsamling 
När vi valde metod var det ett lätt beslut eftersom det var en kvalitativ metod som passade 
vårt problem och syfte. Enligt halvorsen (1992)  finns tre typer av intervjuer som tillhör den 
kvalitativa ansatsen, dels den strukturerade, den ostrukturerade och den semistrukturerade 
intervjun. I den strukturerade intervjun ställs specifika frågor till respondenten för att styra 
diskussionen i en viss riktning, denna intervju är bra när detaljerad information önskas. Vid 
strukturerad intervju presenteras frågorna och svaren på ett systematiskt sätt. Det kan vara 
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strukturerad data genom ifyllda svar på ett frågeformulär. Jacobsen (2002) menar att i den 
ostrukturerade metoden ska svaren vara helt öppna för att få fram oväntade synpunkter men 
också för att uppgiftslämnaren ska få känna att de har fått möjlighet att lämna ett svar som de 
vill. Även Halvorsen ( 1992) menar att den ostrukturerade intervjun innebär att utifrån 
respondentens förstahandskunskaper samla in så mycket information som möjligt. 
Ostrukturerade intervjuer används även när forskaren inte vet frågorna, vilket kan uppstå i 
början av ett projekt. Dessa frågor är informella och sker genom att forskaren inte har 
utarbetat frågorna på förhand. Vi har använt oss av både en strukturerad och en ostrukturerad 
metod det vill säga en semistrukturerad metod som innebär att alla har fått samma frågor men 
frågorna har öppna svarsmöjligheter så att respondenterna får samma chans att säga sin åsikt, 
frågorna kan dessutom väljas i lämplig ordning. Även Denscombe (2000) säger att i en 
semistrukturerad metod har intervjuaren en färdig lista med frågor men han tillåts att välja 
frågorna flexibelt.  Vi har intervjuat respondenterna utifrån ett strukturerat frågeformulär men 
att en diskussion där respondentens erfarenheter och kunskap har styrt inriktningen på 
samtalet. Enligt Denscombe (2000) ges respondenten möjlighet att få fram sina egna 
värderingar och åsikter via en öppen dialog med den semistrukturerade intervju metoden. Vi 
har dessutom använt oss av en digital voice recorder och spelat in intervjuerna precis som 
teorin menar vi att då missar man inte viktig information och respondenten blir inte störd på 
samma sätt som om man ska skriva ner det som sägs. Även Nyberg och Tidström (2012) 
säger att vid en intervju måste svaren dokumenteras ordentligt och detta kan störa intervjun, 
dessutom är det lätt att missa viktig information. Därför är det bra att spela in intervjun med 
en diktafon eller mobiltelefon.  

Vi har samlat in primärdata som är just för denna studie i form av intervjuer. Vi har valt att 
göra individuella intervjuer p g a att vi är intresserade av vad den enskilda individen säger.  Vi 
har valt att utföra intervjuerna på plats genom besöksintervjuer då intervjuerna blir mer öppna 
och givande än vid telefonintervju. Vi har även använt oss av en digital voice recorder vid 
intervjuerna för att kunna göra en så objektiv bedömning som möjligt utifrån fakta från 
respondenterna.  

För uppsatsens resultat är det viktigt att studera rätt intervjupersoner. Vi har intervjuat tre  
personer, den första respondenten på Skatteverket har totalt 40 årig erfarenhet och mångårig 
erfarenhet inom lagervärdering hos alla typer av företag. Nästa intervjuperson jobbar på LRF 
konsult som har över 60 % av lantbruksföretagen och hjälper dessa med ekonomisk 
rådgivning och redovisning. Sista personen jobbar på Hushållningssällskapet och jobbar med 
kvalificerad rådgivning genom en helhetssyn på lantbruksföretags ekonomi inklusive 
lagervärdering.  

Vi presenterar både teori och empiri under tre huvudavsnitt; regelbaserad redovisning, 
principbaserad redovisning och redovisningsval.  
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3.6  Validitet och reabilitet 
Validiteten mäter hur trovärdig och pålitlig datainsamlingen är och huruvida den teoretiska 
datainsamlingen korrelerar med det empiriska insamlade data och om data mäter det den avser 
att mäta, vilket avser den interna giltigheten. Reliabiliteten mäter tillförlitligheten i materialet 
d v s om mätningen kan göras om med samma resultat oberoende av vem som utför 
mätningen. (Halvorsen, 1992). Extern giltighet behandlar om vi kan överföra det som har 
framkommit under uppsatsarbetet till andra sammanhang. (Jacobsen, 2002). Vi anser att en ny 
foskare skulle kunna återupprepa samma studie, det är inte säkert att han skulle fått samma 
svar eftersom det är personliga intervjuer som gjorts och bl a erfarenheten kan göra att åsikten 
förändras över tid. Eftersom vi har använt en digital voice recorder för att kunna återge vad 
som sagts ordagrannt, det innebär att datan innehåller större validitet och reliabilitet när fakta i 
original är inspelad och ingen viktig information tappas.  

För att uppnå viss reliabilitet har vi behandlat intervjupersonerna på samma vis och använt oss 
av intervjuhandledning och strukturerade frågor. Alla intervjupersonerna har fått tillgång till 
de strukturerade frågorna. Vi har avsatt lika lång tid till varje intervjutillfälle och vi har 
försökt behandla varje intervju person på samma sätt. Vår slutsats är att vi har viss extern 
giltighet då vi har intervjuat personer på företag som tillsammans har en betydande del av 
lantbruksföretagen. Det är ändå viktigt att påpeka att vi endast har intervjuat 3 personer och 
det är få personer för att kunna dra några större slutsatser. 

3.7  Avgränsning 
I denna studie har följande avgränsningar gjorts; vi studerar endast hur lantbruksföretag 
värderar sitt egenproducerade lager som den växande grödan.  

3.8 Metodkritik 
Vi har granskat våra källor och gjort jämförelser mellan den insamlade data och vår teoridel. 
Vi har använt oss av lagtexter och det kan vara svårt att återge och tolka dessa på ett korrekt 
sätt.  Eriksspn och Wiedersheim (2006) menar att i undersökningar jämförs respondentens 
tankar med data som redan finns. Genom att teorin ställs mot empirin därför är det viktigt att 
validiteten och reliabiliteten prövas. (Eriksson, Wiedersheim, 2006).Eftersom vårt insamlade 
material till stor del är lagar och rekommendationer inom lantbruk så har de både hög validitet 
och reliabilitet. Däremot fanns det få vetenskapliga artiklar som avhandlade lantbrukssektorn 
specifikt därför vi fick komplettera med litteratur om mer allmän lagervärdering. Detta 
innebär att det är svårare att jämför resultaten i denna studie med tidigare publicerat material. 
De vetenskapliga artiklarna som vi hittade var från 1947 och från 1961 och kan därmed anses 
vara så gamla att de inte var relevanta att ta med, vi valde att inte ta med dessa. 

3.9 Operationalisering 
Vi samlade in vår empiri genom att göra individuella intervjuer. Vi ville skapa en bättre 
förståelse över hur våra respondenter uppfattade en viss situation, detta menar Jacobsen 
(2002) är en kvalitativ studie. Vi ville skapa öppna frågor som respondenterna kunde svara på 
helt individuellt efter sina egna åsikter. Vi  har utgått från samma indelning som finns i 
referensramen som regelbaserad redovisning, principbaserad redovisning och redovisningsval. 
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Frågorna är indelade efter vår problemformulering som avser värdering av lager i lantbruk. Vi 
har utgått från den teoretiska referensramen, se bilaga 2. Vi har utformat frågor utifrån våra 
teman, frågor 1 – 6 är bakgrundsfrågor som är viktiga för att få fram en helhet. Frågor 7 – 15 
är utifrån temat ”regelbaserad redovisning” och  här menar Maines (2003) att den följer 
skrivna regler helt utan egna bedömningar och tolkningar. Vi utgår här från rubrikerna 
tillgångar, varulagervärdering, lägsta värdets princip anskaffningsvärde/verkligt värde, 
egentillverkade varor och intäktsredovisning.  Därefter följer frågor 16 – 20 som behandlar 
temat ”principbaserad redovisning” Carmona och Trombetta (2008) menar att det här inte 
finns några specifika regler för hur olika situationer skall bedömas utan här är det egna val 
som får göras, här ligger redovisningsprinciperna i fokus och sist kommer frågorna 21 – 23 
som berör temat ”redovisningsval”  Deegan och Unerman (2011) menar att det är de 
kvalitativa egenskaperna förståelse, väsentlighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet 
som är viktiga för att redovisningsinformationen skall kunna uppnå en god kvalitet. 

3.10 Empiri och analysmetod 
När vi hade samalt in empirin i form av intervjuerna började vi med att transkribera det vi 
spelat in med voice recordern. På detta sättet minskade vi risken för att missa något väsentligt. 
Detta underlättade även strukturarbetet. Vid struktureringen använde vi samma teman som i 
teoridelen och även i intervjuguiden.  Jacobsen (2002) menar att för att kunna jämföra 
respondenternas svar är en kategorisering en förutsättning. Vi valde att presentera våra 
respondenter var för sig för att därefter sammanfatta respondenternas svar i en tabell 3.  

Vi fortsatte med samma struktur även i kap 5 analys som började med en tydlig struktur över 
hur analysen gått till väga se figur 5. Vi utgick från våra teman och underrubriker och 
jämförde respondenternas svar med varandra och med teorin. Eftersom det inte har funnits 
tillräcklig teori inom ämnet lantbruk finns det underrubriker som saknar referenser.  Kapitel 4 
avlutades i en analysmodell se tabell  4, och ett räkneexempel se diagrammet i figur 6 och 7, 
där vi faktiskt visar hur stor intäktsredovisningen blir i kr beroende på om valet blir 
regelbaserat eller principbaserat. 
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4 EMPIRI 

Empirkapitlet börjar med att presentera våra respondenter vi har valt att intervjua. Därefter 
presenteras informationen vi har samlat in som vi anser är relevant för vårt syfte. 
Informationen presenteras under kategorierna, regel- och principbaserad redovisning. 
Kapitlet avslutas med en tabell som presenterar en sammanfattning av intervjufrågorna. 

4.1 Bakgrund 
Det har varit viktigt att intervjupersonerna har haft stor erfarenhet och kunskap inom vårt 
ämne för att vi ska kunna tillgodose vårt syfte och vår problemställning. Vi har valt att 
intervjua Skatteverket för att få deras syn på ämnet eftersom inkomstskattelagen styr mycket 
av hur lagret kan och får värderas. Dessutom har vi intervjuat personer inom 
lantbruksspecifika organisationer som LRF Konsult som idag har ca 60 % av lantbruken som 
bokföringskunder. Sist har vi intervjuat Hushållningssällskapet som inriktar sig på rådgivning 
till lantbruk. Intervjupersonen på Skatteverket valde att vara anonym. Skatteverket företräder 
många olika branscher och har ingen specifik utbildning inom lantbruk utan använder sig vid 
behov av branschens egna specialister. LRF Konsult företräds av Jonas Nilsson, 
affärsrådgivare med mångårig erfarenhet inom lantbruk och på senare år även inom 
redovisning. Hushållningssällskapet företräds av Ove Karlsson, VD och tidigare 
ekonomirådgivare med mångårig erfarenhet inom lantbruk och redovisning. Vi har delat in 
intervjuerna i regelbaserad, principbaserad redovisning och redovisningsval. Skatteverket 
tillsammans med LRF Konsult behandlas i den regelbaserade redovisning och 
Hushållningssällskapet behandlas i den principbaserade redovisningen. 

4.2 Regelbaserad redovisning 
Intervju med Skatteverket 
Skatteverket jobbar i första hand utifrån inkomstskattelagen, men även utifrån 
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och bokföringslagen dessutom tas hänsyn till 
bokföringsnämnden och redovisningsrådets rekommendationer. Slutligen använder 
skatteverket sig även av normgivning inom branschen, och diskussioner förs vid behov med 
lantbruksorganisationer såsom LRF Konsult, Hushållningssällskapet, SLU m fl. Skatteverket 
jobbar utifrån att alla principer är lika viktiga och skall följas om ingen lag säger något annat. 

Respondenten på skatteverket menade att de inte har någon insyn i företagens lagervärdering, 
utan det var först vid en revision som en eventuell felvärdering av lager kunde komma i fokus. 
Om en lagervärdering skulle föregås av en not i deklarationen då undersöks lagret och om 
Skatteverket och företaget inte har samma åsikt görs en granskning. Enligt inkomstskattelagen 
beaktas inte den växande grödan alls. 
 
Skatteverket kom ut med ett ställningstagande den 30 januari 2013 som behandlar 
varulagervärdering av egenproducerat foder. Ett ställningstagande är en tolkning och ett 
förtydligande av den skrivna lagtexten. Instanser som styr Skatteverket är kammarrätten och 
högsta förvaltningsdomstolen och det är dessa instanser som genom sina rättsfall blir praxis 
för Skatteverket. I ställningstagandet står det att en schablonmässig värdering är tillåten enligt 
svensk redovisningspraxis. (BFNAR 2008:1). ”En balansräkningspost får värderas enligt en 
schablonmässig metod om det är svårt att få fram korrekta uppgifter eller om en mer exakt 
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värdering inte kan motiveras av kostnadsskäl”. En schablonmässig metod får användas endast 
om: 

 Det finns ett relevant och tillförlitligt underlag för schablonen. 

 Schablonen används konsekvent och 

 schablonen ger ungefär samma värde som en värdering med utgångspunkt från årets 
faktiska förhållanden. 

Skatteverket menar att det inte är tillämpligt att använda schabloner som utgår ifrån 
försäljningsvärdet för de egentillverkade produkterna som hö, halm, ensilage m m som 
produceras i lantbruk. Då anskaffningsutgiften är svårbestämd är även tillämpad marginal 
svårbedömd eller okänd. Därför får istället en schablonmetod som baseras på de utgifter som 
rimligen kan tillskrivas de egenproducerade produkterna i lantbruk. 

Avseende den växande grödan så säger handledningen till inkomstskattelagen att ”utsäde, 
handelsgödsel m m, som vid utgången av beskattningsåret har nedlagts i jorden, inte ska 
behandlas som lager”. Dessa anses i stället tillhöra fastigheten. Detta avser även den växande 
grödan. Utgiften för utsädet tas normalt med i resultaträkningen samma år som det tillförs 
jorden. I vissa fall kan även utsädet periodiseras som en förutbetald kostnad för att matchas 
mot intäkten påföljande år. Respondenten menar att det är viktigt att ha en väl underbyggd 
lagerinventering där kostnaderna spaltas upp som anses ha hänt och som kan hänföras till 
grödan. 

När lantbrukaren lämnar in sin deklaration och om han då har gjort någon förändring av lagret 
ska det framgå i ett öppet yrkande där företagaren förklarar via en upplysning i bilaga (en 
not). Till  exempel att han har tagit upp egen lön därför att han har haft de här kostnaderna. 
Om då Skatteverket har en annan uppfattning får det utredas. Om denna ändring visas i ett 
öppet yrkande slipper företagaren ett skattetillägg upptill 40 % på den förändrade skatten om 
deklarationen inte går igenom. Är det en oriktig uppgift d v s ändringen inte har uppvisats i 
not, då får företagaren betala skattetillägget som kan vara upptill 40 %. 

Den växande grödan skulle gå att ta upp som en lagervärdering genom ett öppet yrkande, om 
det inte står någon annanstans i lag att det är förbjudet. Men nu står det klart och tydligt i 
avsnitt 61.2.5.2 i SKV handledning om lagervärdering av jord- och skogsbruk, att det INTE 
går att ta upp det som nedlagts i jorden som lager. Om det skulle vara väldigt många 
lantbrukare som tycker att t ex den växande grödan ska vara med i lagervärderingen då kan 
flera lämna in var sitt öppet yrkande i sin deklaration, där ett fullgott underlag bilägges som 
går att styrka. Då kan detta leda till ett nytt ställningstagande av SKV eller att det går vidare 
upp i instanserna och så småningom blir till en lagändring. 

Det är inte vanligt att Skatteverket granskar en lagervärdering, utan det blir i så fall vid en 
revision på ett specifikt företag. Vid ett besök med granskning är en fråga hur värderingen har 
gått till, vilka kostnader som är medräknade och det ska finnas ett bra dokumenterat underlag 
så att det framgår att värderingen verkar rimlig och inte uppblåst. Skulle det visa sig att 
företaget har gjort fel åt andra hållet måste även det påpekas, det är rimligt att det rör både om 
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lagret värderas orimligt högt eller orimligt lågt. Vid påpekande om något ser felaktigt ut är det 
vanligast att företaget har missuppfattat något. 

Vidare säger respondenten att de flesta håller sig till 3 % inkurans. I större bolag kan detta 
vara mycket pengar, och skulle det finnas varor som är skadade eller av någon anledning 
blivit osäljbara då finns det ingen schablon att använda utan där får ett fullgott värde visas upp 
och förklara vad som hänt med lagret och varför. T ex fotografera lagret innan det kasseras, 
detta kan vara tillräckligt för att få göra en nedskrivning. 

Ärenden i mindre eller medelstora företag som i en enskild firma och aktiebolag är det de 
lokala skattekontoren som handlägger, medan är det större producerande koncernbolag så 
handläggs dessa av de stora skattekontoren d v s i Stockholm, Göteborg eller Sundsvall. 

Egentillverkade varor är det bara möjligt att ta upp om det går att styrka det med en kostnad. 
Där tas det mest väsentliga upp med rimlighet och substans.  

Avseende principerna så är det ingen som är viktigare än den andra utan de ska tillämpas på 
ett bra och konsekvent sätt där företaget förväntas fortgå. Dessutom är det viktigt att all 
kostnader och intäkter som anses höra till räkenskapsåret skall tas med. Det är inte tillåtet att 
kvitta intäkter, skulder, avsättningar eller intäkter mot kostnader. Kostnader och intäkter ska 
matchas mot varandra och värderingen ska vara försiktig. 

När det gäller kvaliteten på redovisningsinformationen måste den vara av god kvalitet. Den 
ska vara lätt att förstå för alla. Informationen ska vara ändamålsenlig med stor relevans så att 
den kan presenteras på ett tillförlitligt sätt så den blir trovärdig. Används samma metoder 
mellan åren blir jämförbarheten också god. 

Intervju med LRF Konsult 
Jonas Nilsson är med och tar fram LRF konsults inventeringsprislista, han är en av två i 
Sverige som gör detta för internt bruk, dessutom har han framåtriktad rådgivning med sina 
kunder såsom EU-ansökningar och investeringskalkyler. Respondenten säger vidare att SLU 
som är en oberoende part, räknar priskalkyler som säljs till skatteverket och här är LRF 
konsult ett bollplank, där de får kommentera SLU:s kalkyler. 
 
LRF Konsult använder sig av investeringsprislistan när de ska göra lagervärderingen åt sina 
kunder, principerna för hur denna upprättas ligger fast mellan åren. Både producerat lager och 
kommande gröda värderas utifrån denna mall. Kommande gröda (detsamma som växande 
gröda) har LRF konsult endast med utsädet och pk-gödsel.  I producerat lager finns dessutom 
alla de andra kostnaderna med som plöjning, harvning, vältning, växtskydd, gödsling och 
tröskning, men de finns alltså inte med i kommande gröda.  LRF konsult väljer denna strategi 
för att de inte vill ta upp fler kostnader än nödvändigt för sina kunder. Eftersom kommande 
gröda har en stor osäkerhetsfaktor i form av vädret så vill de vara försiktiga med att värdera 
detta lager. 

LRF konsult arbetar i ett kalkylprogram där snittet bestäms utifrån ett geografiskt område, 
detta snitt underlättar inventeringen eftersom det skiljer sig mycket i olika regioner i Sverige 
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beträffande skördemängder och annat. Höstvetekalkylen beräknas utifrån Götalands norra 
slättbygder. I kalkylen finns kostnader för utsäde fosfor och kaliumgödsel till en totalkostnad 
av 1 303 kr per hektar, det är endast delar av de direkta kostnaderna som används, de 
kostnaderna som är bevisbara. De indirekta kostnaderna kommer först vi konstaterad skörd. 
Maskinkostnaderna räknas fram genom en schablon utifrån spannmålens behov, andra grödor 
har andra schabloner. Allt utgår från en basplattform som SLU har räknat fram, där det anses 
att alla har en plog, kärra, harv och en traktor, detta utgör då ett paketpris, utöver detta justeras 
det för specialgrödor med större kostnader. Det finns kalkyler, en med 
produktionskostnaderna exklusive arbete och en med marknadspriser.  Dessa marknadspriser 
tas från lantmännens spotpriser ett specifikt datum, samma varje år. Kostnaderna som utsäde, 
gödning, bekämpning tas gånger en standard, det innebär att vi utgår inte från verkligheten 
utan från vårt uträknade genomsnitt. T ex spruttiden gånger 1,6 körningar och om körningen 
lejs ut till en maskinstation eller liknande är den personalen med i totalkostnaden men LRF 
konsult använder principen att om det är bonden själv som kör eller hans anställda så tas 
kostnaden inte med. Det finns även en basmaskinkostnad som innefattar ytterligare 1 600 kr 
per hektar. I maskinkostnad ingår diesel och underhåll, schablonen har funnits länge och har 
vissa tillägg men nya system ses om framöver.  

Respondenten ställer frågan tycker verkligen lantbrukaren att det är viktigt att värdera den 
växande grödan? Respondenten kan tänka sig att banken kanske vill det för att få upp 
underlaget för lånen. LRF Konsult är överlag mycket försiktiga vid värderingen av både 
producerat lager och växandegröda, de vill inte på något sätt bygga luftslott. 

LRF Konsult vet inte hur många procent som lagervärderar växande gröda men de vet att 
vissa större företag gör det och finns det stora arealer blir det betydande värden. Naturlig 
gödsel menar respondenten är svår att värdera p g a att det finns lantbrukare som inte blir av 
med sin gödsel och då blir den en belastning istället för en tillgång. Producerar lantbruket 
egen gödsel generar det gratis fosfor och kalium. Men gödselvärdet sätter LRF Konsult till 0 
kr i kalkylen och menar att växtodlingen får den gratis samtidigt får växtodlingen betala för 
att få gödseln utkörd av maskinstation. De kostnaderna/intäkterna som inte är konstaterade 
skjuts på framtiden då dessa går att balansera mellan åren i stället. En annan aspekt är att de 
värderingarna som görs är bara utifrån en enda dag nämligen bokslutsdagen och värderingen 
borde kanske ligga på ett snitt under året. 

LRF Konsult menar att idag finns det ingen som har möjlighet att köpa ett lantbruk utan det är 
de befintliga som utökar. Respondenten säger vidare att denna studie hade varit ännu mer 
intressant att göra i Skåne där det finns övervägande växtodlingsgårdar och stor produktion av 
höstsådda grödor. I Sverige är lantbrukarna generellt dåliga på företagsekonomi, lantbrukaren 
vet inte hur det har gått för det egna lantbruket eller vilken avkastning på spannmålen per 
hektar, och har ingen konsekvent ekonomisk uppföljning mellan åren. 

Respondenten på LRF Konsult menar att vid värdering av lager följer de  
försiktighetsprincipen. Respondenten menar att alla principer är viktiga men att försiktighets 
och realisationsprincipen är mycket viktiga. Det är viktigt att använda sina principer 
konsekvent varje år så att det blir kontinuitet i redovisningen som när UB år 1 blir IB år 2. Att 
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företagen ska leva vidare även i framtiden är ju en förutsättning och matchningsprincipen 
följer vi inte när det gäller växande gröda. Vi följer den delvis eftersom kostnader och intäkter 
balanseras mellan åren då blir det ändå en matchning, detta går bra då många lantbruk är rätt 
lika mellan åren. Alla kostnader och intäkter som följer just detta redovisnongsår ska ingå och 
det ska finnas underlag för alla delar och inget får kvittas bort mot något annat. 

När det gäller utformningen i redovisningen är det viktigt att den håller en hög kvalitet. Den 
ska även kunna förstås av andra än konsulterna. Den ska innehålla relevant material som är 
tillförlitligt och väsentligt för att kunna fatta rätt ekonomiska beslut, dessutom måste 
informationen vara tydlig om vilka mätmetoder som använts. Värderar man utifrån samma 
kriterier varje år blir det även möjligt att jämföra både mellan åren och mellan olika företag 
utan problem. 

4.3 Principbaserad redovisning 

Intervju med Hushållningssällskapet 
Hushållningssällskapet jobbar med att utveckla ny kunskap och ny rådgivning för 
lantbruksföretag för att lantbrukare ska kunna bli bättre och utveckla mer konkurrenskraftiga 
företag. Respondenten menar att deras sätt att se på bl a lagervärdering skiljer deras ekonomer 
från bokföringsekonomer. Hushållningssällskapet vill ta fram ett beslutsunderlag som speglar 
den verkliga situationen och få fram ett verkligt eget kapital. För att kunna göra detta måste 
lagervärderingen vara baserad på ett verkligt värde och inget annat. Hushållningssällskapets 
representant menar att eget producerat lager och även pågående lager i form av växande 
höstsådd gröda värderas dåligt idag. Respondenten menar att det inte är några större problem 
med att räkna ut kostnaderna utan problemet sitter mer i redovisarens synsätt. 
 
Höstsådden sker i augusti till september och i denna produktionsprocess menar respondenten 
att först och främst räknas det fram en etableringskostnad för grödan det vill säga direkta 
kostnader. I etableringskostnaden ingår bearbetning av jordskiktet i form av plöjning, 
harvning 1-3 gånger, sådd och gödsling. Antalet körningar beror på vilka maskiner som 
lantbrukaren har tillgång till. När grödan är etablerad växer den vidare för att kunna tröskas i 
augusti året därpå. Om något mer behöver göras innan den 31/12 i form av växtskydd eller 
ytterligare gödsling ska även dessa poster ingå i etableringsprocessen. Det finns även 
indirekta kostnader som skulle kunna hänföras den växande grödan men eftersom denna 
kostnad kommer att uppstå även nästa år så behöver den inte räknas med i den växande 
grödan för den kommer att ingå automatiskt efter första året. 

I det producerade lagret ska alla direkta kostnader ingå som t ex utsäde, gödning, foder till 
djuren m m, allt som finns i byggnaderna som lager vid den 31/12, dessutom ska vissa 
indirekta kostnader också ingå som t ex arbete, försäkringar på maskiner, administrativa 
kostnader, underhåll, service på maskiner, drivmedel och analyskostnader.  Allt detta räknas 
fram i en täckningsbidragskalkyl, men oftast när det räknas fram på detta vis så räknas endast 
täckningsbidrag 1 fram istället för att räkna fram alla kostnader t o m täckningsbidrag 3. Detta 
kallas enligt respondenten för ”TB-sjukan”.  Om bara täckningsbidrag 1 används så är det 
endast produktiviteten som kommer med men effektiviteten missas. 
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Respondenten jobbar mycket med Lean Production och håller på att vända på detta synsätt, de 
vill att produktionsprocesser ska göras så effektiva som möjligt. I själva verket är 
lantbrukarens egenproducerade varor mycket mer lik industriella processer än vad som tros. 
Om grödorna skulle finnas i en kontrollerad miljö är de väldigt förutsägbara om vad som 
kommer att hända i tid. Grödan har 13 utvecklingsstadier t ex enbladsstadiet, tvåbladsstadiet  
o s v. Eftersom grödan växer utomhus och miljön inte går att kontrollera på samma sätt fås en 
variation över tiden som beror på att det kan vara för blött, för torrt, för varmt eller för kallt. 
Det finns lantbrukare som tar upp växande gröda men allt för ofta värderas den för lågt, 
värderingen kan ligga på 1 000 kr till 1 500 kr per hektar men kalkylen visar att 
produktionskostnaden mellan 3 000 kr och 6 000 kr per hektar är beroende på vilket arbete 
som lagts ner. Vissa år höstsås mycket medan andra år blir det mindre, därför är det viktigt att 
lagervärderingen blir rätt efter nedlagda kostnader. Respondenten menar att detta beror på att 
det kan vara lite omständigt att räkna fram en kalkyl samtidigt som det beror på tradition och 
stor försiktighet att den växande grödan värderas så lågt, bokslutet får inte riskera att 
förskönas. 
 
Respondenten menar att han jobbar utifrån att ”rätt ska vara rätt och då ska det gå att använda 
det skattemässiga bokslutet till att få det så rättvisande som möjligt så att det samtidigt blir ett 
driftekonomiskt resultat”. Det handlar om en mer detaljerad lagervärdering för att få det 
skattemässiga bokslutet att stämma överens med det driftekonomiska bokslutet. Det är endast 
för etableringsåret som posten egen producerade varor och växande gröda har stor påverkan, 
därefter bokförs endast förändringen. 

Posten arbetskostnad är inget problem när det lejs in men om det avser arbetskostnad för 
lantbrukaren i en enskild firma så är det inte lika lätt. Det går att titta i bokslutet efter den 
verkliga kostnaden i form av privatuttag och erlagd skatt och utifrån detta går det att räkna ut 
en arbetskostnad. 

Avseende intäktsredovisning så menas att lagret ska tas upp till sitt rätta värde.  Respondenten 
visar ett exempel där produktionskostnaden för ett hektar höstvete som lagervärderas till 
1 000 kr när det i själva verket kostar 6 000 kr, detta innebär att lantbrukaren tappar 5 000 kr 
per hektar i resultat, detta är inte en rättvisande bild. Utifrån en felaktig lagervärdering kan en 
lantbrukare drivas i konkurs då banken inte lånar ut några pengar. Att lagret värderas rätt har 
även en aspekt utifrån mental betydelse där lantbrukaren tror att det går dåligt och det 
påverkar honom psykiskt, när lantbruket i själva verket går bra. Det finns även lantbrukare 
som har blivit riskklassade p g a bokslut med en felaktig lagervärdering. 
 
När det gäller redovisningsprinciperna är alla viktiga att följa. Just vid växande gröda är  
matchningsprincipen viktig för att få fram ett verkligt värde men även att det finns 
konsekvens mellan åren och kontinuitet i det man gör så att UB stämmer överens med IB året 
därpå och att företaget förväntas att leva vidare är ju en helt grundläggnade avsikt. Bara för att 
man redovisar enligt verkligt värde innebär inte det att man bortser från försiktighet men det 
får inte bli så lågt att ” rätt inte blir rätt”. På detta sätt följs god redovisningssed och en 
rättvisande bild. 
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Varför valet ligger på verkligt värde är ju för att bokföringen ska vara av stor kvalitet och 
stämma överens med verkligheten. Det är viktigt med en god förståelse så att även andra 
intressenter kan läsa och tillgodogöra sig informationen. Det måste både finnas en 
väsentlighet och en relevans i en värdering av den växande grödan. Årets samtliga kostnader 
och intäkter skall finnas med och dessa får inte kvittas mot varandra. Även tillförlitligheten är 
viktig, här ska man visa vilka metoder som använts och hur de har mätts. Bra underlag är 
viktigt för att kunna fatta framtida ekonomiska beslut. Nackdelen kan bli att när värderingen 
är efter en individuell plan för varje lantbrukare blir det svårare att jämföra informationen 
mellan olika företag men det går bra att jämföra samma företag mellan åren. 
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4.4 Sammanfattning av intervjufrågor 

Intervjufrågor växande gröda 
Inledande frågor 
Frågor Skatteverket LRF Konsult Hushålln sällsk 
Namn Skatteverket LRF Konsult Hushållningssällskapet 

Titel Affärsrådgivare VD 

Antal år inom yrket 40 år 5 år 8 år 

Erfarenhet in lantbruk? 16 år 15 år 23 år 
Hur många lantbruk 
värderar I inkomstdeklarationen Vissa, vet ej hur många. 

Vissa vet ej hur många, ofta 
lite större företag. 

sin växande gröda? ingen. 

 Regelbaserad 
redovisning    

Tillgångar 

Allt som är avsett för 
omsättning eller förbrukning 
Ej växande gröda. 

Allt som är avsett för 
omsättning eller förbrukning. 

Allt som är avsett för 
omsättning eller förbrukning 

Varulagervärdering 

Nej det är ett 
fastighetstillbehör och ingen 
lagertillgång. 

Ja men endast enligt 
försiktighetsprincipen där vissa 
direkta kostnader tas med. 

Ja alla kostnader/intäkter ska 
tas med enligt verkligt värde 

Lägsta värdets princip 
Nej ingen påverkan då 
växande gröda ej värderas  

Ja den är central och mycket 
viktig 

Viktig men verkligt värde 
ger en mer rättvisande bild 

Anskaffningsvärde/verkligt 
värde 

Nej ingen påverkan då 
växande gröda ej värderas Produktionskostnad Verkligt värde 

Egentillverkade varor 
Nej ingen påverkan då 
växande gröda ej värderas 

LVP. 
Direkta och vissa indirekta 
kostnader. 

Verkligt värde. 
Direkta och indirekta 
kostnader. 

Intäktsredovisning 
Nej ingen påverkan då 
växande gröda ej värderas 

Enl. bokföringsmässiga 
grunder och anskaffningsvärde. 

Enl. bokföringsmässiga 
grunder och verkligt värde 
vilket ökar skatten. 

Principbaserad 
redovisning    

Fortlevnadsprincipen Viktig men beaktas inte här Är en grundförutsättning Going koncern viktig 

Konsekvensprincipen Viktig men beaktas inte här 
Viktigt att använda sina 
principer konsekvent 

Viktigt att använda sina 
principer mellan åren 

Försiktighetsprincipen Viktig men beaktas inte här 

Är central vid värdering inte ta 
fram fler kostnader än 
nödvändigt 

Bra men ska ej överdrivas 
verkligheten är viktigast 

Realisationsprincipen Viktig men beaktas inte här 
Inte ta upp kostn/int förrän den 
har realiserats 

Viktigt att kost/int är 
konstaterade och realiserade 

Principen för 
bokföringsmässiga grunder Viktig men beaktas inte här 

Viktigt att alla kostn/int som 
avser året tas med 

Årets samtliga kostnader och 
intäkter skall vara med om 
det avser bokslutsåret. 

Bruttoredovisningsprincipen Viktig men beaktas inte här 
 Får inte kvitta kostn mot 
intäkter Inget får kvittas 

Kontinuitetsprincipen Viktig men beaktas inte här 
Viktigt att UB året innan 
stämmer med IB 

IB  ska stämma med UB året 
innan 

Matchningsprincipen Viktig men beaktas inte här 
Stämmer delvis eftersom vi 
balanserar mellan åren 

Viktig för att få fram det 
verkliga värdet . 
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Redovisningsval 
Kvalitativa normer Skatteverket LRF Konsult Hushålln sällsk 

Förståelse Viktig men beaktas inte här 
Viktig att användare förstår 
innehållet i redovisningen 

Externa intressenter ska lätt 
kunna tillgodogöra sig 
företagets resultat. 

Väsentlighet Viktig men beaktas inte här 
Beslutsunderlaget måste vara 
väsentligt 

Underlaget ska vara 
ändamålsenligt felaktig info 
kan leda till felaktiga beslut 

Relevans Viktig men beaktas inte här 
Viktigt för att kunna fatta 
ekonomiska beslut 

Aktuella värden är ett måste 
för att få fram ett verkligt 
värde på tillgången 

Tillförlitlighet Viktig men beaktas inte här 

Infon måste vara tydligt 
beskriven, vilka metoder och 
mätsätt som använts 

Underlagen måste 
presenteras på ett tillförlitligt 
sätt 

Jämförbarhet Viktig men beaktas inte här 

Viktigt att kunna jämföra 
företaget mellan åren men även 
mellan företag 

Bra att kunna jämföra mellan 
år. 

 
Tabell 3. Sammanfattning intervjufrågor.  
Källa: Egenutformad 
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5 ANALYS 

I uppsatsens femte kapitel analyseras empirin med utgångspunkt från den teoretiska 
referensramen. Först analyseras teorin, därefter jämför vi intervjuerna med teorin och 
diskuterar likheter alternativt skillnader mellan intervjurespondenternas svar. 

5.1 Bakgrund 
I föregående avsnitt behandlades empirin med tre olika intervjuer utförda med Skatteverket, 
LRF Konsult och Hushållningssällskapet. Vi har delat in intervjuerna i regel- och 
principbaserad redovisning. Skatteverket tillsammans med LRF Konsult behandlas i den 
regelbaserade redovisning och Hushållningssällskapet behandlas i den principbaserade 
redovisningen. Intervjuerna kommer nu att jämföras mot teorin enligt följande figur: 

 

Figur 5. Struktur av analysen 
Källa: Egenutformad 

5.2 Regelbaserad redovisning 
Det regelbaserade regelverket är enklare att tillämpa efter som det finns färdiga regler som 
skall följas. Regelverket följer skrivna regler helt utan att göra egna bedömningar och 
tolkningar. 
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5.2.1 Tillgångar 

En anläggningstillgång är en tillgång som är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i 
verksamheten. En omsättningtillgång är en annan tillgång. (ÅRL 1995:1554). 

Skatteverket gör ingen skillnad på anläggningstillgångar och omsättningstillgångar vid 
lagervärdering utan det är en tillgång som är avsedd för omsättning som till exempel utsäde, 
kraftfoder, spannmål, hö, halm och konstgödsel m m, eller förbrukning som till exempel 
bränn- och smörjolja, rengöringsmaterial eller städmaterial m m. Förbrukningsmaterial kan 
kostnadsföras direkt om det är av ringa värde men påverkar det resultat och ställning av 
väsentlig betydelse ska det lagerföras. LRF Konsult likt Hushållningssällskapet utgår från att 
tillgångar är uppdelade i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar.  

5.2.2 Varulagervärdering 

Ett varulager är det som sträcker sig över ett räkenskapsårskifte och innehåller produter som 
finns kvar vid den tidpunkt av det som tillverkas, säljs, tillhandahålls eller förbrukas i sin 
verksamhet. God redovisningssed ska tillämpas.  (Skatteverket, 2012).  

Skatteverket behandlar tillgångarna utefter vilken avsikt som finns med tillgången och det är 
det som avgör tillgångens klassificering om det är lager eller inte. Enligt intervjun med LRF 
Konsult framkom att det är komplext att räkna fram värdet på grund av att de geografiska 
förutsättningarna är olika och att företagen har olika förutsättningar för beräkning. LRF 
Konsult hjälper lantbrukare med bland annat bokföring och bokslut. De räknar fram 
värderingsunderlag tillsammans med SLU och får då fram schabloner till vissa baskostnader 
som maskinkostnader. Vidare utgår de från snittproduktion från samma geografiska område 
varje år. Utifrån dessa schabloner räknas sedan ut en lagervärdering på både egenproducerade 
varor och växande gröda. LRF Konsult använder sig mycket av lägsta värdets princip vilket 
innebär försiktighets och realisationsprincipen. De menar även att en lantbrukare kan drivas i 
konkurs på grund av en felaktig lagervärdering.  

Hendriksen, Breda (1992) menar att hur en tillgång bäst ska värderas har varit en 
frågeställning i årtionden. Enligt intervjun med Hushållningssällskapet menar att varulager i 
lantbruk värderas dåligt idag och att det inte är något större problem att räkna ut kostnaderna 
utan problemet ligger i de yttre faktorerna såsom väderförhållanden, växtsjukdomar och 
skadedjur. Johnson (2002) menar att en tillgångs värde som bestäms i pengar är en 
spekulation av det framtida värdet. Hushållningssällskapet är rådgivare till lantbruket och vill 
optimera företagandet för varje enskild lantbrukare utefter dennes egna förutsättningar. 
Hushållningssällskapet menar att om det verkliga värdet används redan i redovisningen och i 
bokslutsarbetet, så fås beslutsunderlag som speglar den verkliga situationen och det går då att 
läsa direkt ur resultat- och balansräkning hur både produktiviteten och effektiviteten ser ut. 
Detta skulle göra lantbrukaren mer konkurrenskraftig. Hushållningssällkapet menar att både 
egenproducerat lager och växande gröda ska värderas enligt verkligt värde. 

5.2.3 Lägsta värdets princip 

Enligt Inkomstskattelagen (2011) och Årsredovisningslagen (2012) får lagret tas upp enligt 
huvudregeln eller alternativregeln där lägsta värdets princip följs. Skatteverket menar att när 
ett lantbruk ska värdera sina omsättningstillgångar i sitt egenproducerade lager ska dessa 
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enligt huvudregeln tas upp enligt lägsta värdets princip det vill säga det lägsta värdet av 
produktionskostnaden och nettoförsäljningvärdet. Men den växande grödan tas inte upp alls. 
 
Intervjun med LRF Konsult visar att samma regler används som i inkomstskattelagen och 
årsredovisningslagen. 

Hushållningssällskapet väljer att redovisa efter verkligt värde för det ger den mest rättvisande 
bilden av företagets verksamhet. 

5.2.4 Anskaffningsvärde 

Enligt inkomstskattelagen är anskaffningsvärdet utgifterna för tillgångens förvärv eller 
tillverkande. Likartade tillgångar får beräknas enligt FIFU, Först in- först ut- principen eller 
vägda genomsnittspriser eller någon annan princip, dock inte SISU, Sist in- sist utprincipen. 
Enligt LRF Konsult så har ingen annan värdering använts vid framräknandet av 
anskaffningsvärdet. 

Enligt Hendriksen, Breda (1992), finns det sex olika varianter att använda vid värdering av 
tillgångar. De sex olika värderingsmöjligheterna är historiska anskaffningskostnader, aktuella 
återanskaffningskostnader, framtida anskaffningskostnader, historiska marknadspriser, 
aktuella marknadspriser och framtida marknadspriser. Hushållningssällskapet använder sig av 
verkligt värde som går att jämföra med aktuella marknadspriser. Aktuella marknadspriser 
anses vara det mest tillförlitliga då det ligger närmast aktuellt pris vilket ger en rättvisande 
bild.  

5.2.5 Egentillverkade varor 

Lundén (2008) menar att det är i ”princip omöjligt” att ta fram anskaffningsvärdet för 
egenproducerade varor. Enligt inkomstskattelagen (2011) är anskaffningsvärdet för 
egentillverkat lager både direkta och indirekta kostnader. Direkta kostnader är hänförliga 
direkt till produkterna medan i de indirekta kostnaderna får en skälig andel räknas in i 
anskaffningsvärdet men regeln är inte tvingande. 

Enligt Skatteverket får direkta kostnader tas med, de som kan hänföras direkt till produkterna, 
men även indirekta kostnader som ska fördelas ut på produkterna på ett rimligt sätt om de är 
väsentliga. 
 
När LRF Konsult värderar både egenproducerat foder och kommande gröda (detsamma som 
växande gröda) värderas den utifrån denna mall (bilaga 3). LRF Konsult har endast med den 
direkta kostnaden utsäde vid kommande gröda och det görs eftersom de kostnaderna är 
bevisbara. Då kommer resten av de direkta och de indirekta kostnaderna upp vid skörd. 
Däremot vid egenproducerat lager finns alla de andra kostnaderna med som plöjning, 
harvning, vältning, växtskydd, gödsling och tröskning. Denna strategi används eftersom de 
inte vill ta upp fler kostnader än nödvändigt för sina kunder. LRF Konsult använder sig av 
stor försiktighet vid värdering av kommande gröda eftersom det finns en stor osäkerhetsfaktor 
i form av vädret. 
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När LRF Konsult beräknar kostnaderna används schabloner där ett snitt bestäms utifrån ett 
geografiskt område i Sverige. Detta sätt används eftersom skördemängder m m skiljer sig 
mycket beroende på var i Sverige man befinner sig. När en beräkning görs utifrån Götalands 
södra slättbyggder och utsäde, fosfor och kalium räknas med blir hektarkostnaden 1 303 kr. 
En annan schablon finns på maskinkostnaderna där LRF Konsult utgår från en basplattform 
som SLU har räknat fram, här ingår diesel och underhåll. Denna är baserad på att alla 
lantbrukare har en plog, kärra, harv och en traktor, och utöver detta justeras specialgrödorna, 
som kostar mer. I kalkylen utgår de ifrån en produktionskostnad exklusive arbetskostnad och 
en utifrån marknadspriser som tas från lantmännens spotpriser samma datum varje år. 
Avseende utsäde, gödning och bekämpning räknar LRF Konsult inte från verkligheten utan 
från sin uträknade standard, ett genomsnitt t ex spruttiden gånger 1,6 körningar. Om 
körningen utförs av en maskinstation är arbetskostnaden med för föraren men om det är 
lantbrukaren själv så är inte arbetskostnaden inräknad. 

Respondenten för hushållningssällskapet anser att både egenproducerat lager och växande 
gröda värderas dåligt idag. Den växande grödan värderas oftast så lågt som till 1 000 kr- 
1 500 kr per hektar men i kalkylen ligger verkliga kostnader mellan 3 000 kr och 6 000 kr, 
beroende på vilket arbete som har lagts ner. Respondenten menar att de vill ta fram ett 
beslutsunderlag som speglar den verkliga situationen och på så vis få fram ett verkligt eget 
kapital. För att göra detta måste lagervärderingen vara baserad på ett verkligt värde. 
Hushållningssällskapet menar att det inte är några större problem att räkna ut kostnaderna 
utan det verkliga problemet sitter mer i redovisarens synsätt och i tradition. 
 
Vidare menar respondenten att i den växande grödan är det etableringskostnaderna som ska 
ingå i lagervärderingen. Vid en beräkning av grödans etablering tas kostnaden fram och i den 
ingår bearbetning av jordskiktet i form av plöjning, harvning 1-3 ggr, sådd och gödsling. 
Antalet körningar beror på vilken maskinpark som lantbrukaren har. Om något 
växtskyddsmedel eller gödsling skulle behövas göras så ska även dessa kostnader ingå i 
etableringen av grödan. Det finns även indirekta kostnader som skulle kunna hänföras till den 
växande grödan men eftersom dessa kommer även nästa år så kommer de att ingå automatiskt 
efter första året. 

Hushållningssällskapet säger att i det egenproducerade lagret ska allt som finns i byggnaderna 
den 31/12  ingå. Alla de direkta kostnader skall tas med som t ex utsäde, gödning, foder m m. 
Dessutom ska vissa indirekta kostnader ingå som t ex arbete, försäkringar på maskiner, 
administrativa kostnader, underhåll och service på maskiner, drivmedel och analyskostnader. 
Dessa kostnader räknas idag fram i en täckningsbidragskalkyl. Oftast slutar kalkylen vid TB 
1, den s k ”TB-sjukan” men Hushållningssällskapet menar att alla TB-stegen ska räknas fram 
och ingå. Om inte TB 2-3 räknas med tas produktiviteten med men effektiviteten missas. 

Vidare menar Hushållningssällskapet att en lantbrukares egenproducerade varor i själva 
verket är mycket lik industriella processer, mer lik än vad många tror. Om grödorna skulle 
finnas i en kontrollerad miljö är de väldigt förutsägbara om vad som kommer att hända i tid. 
Men eftersom grödan växer utomhus blir det en variation över tiden som beror på olika 
väderförhållanden. 
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Att det är så här tror respondenten beror på att många tycker att det är krångligt att räkna fram 
en kalkyl. Samtidigt beror det på gammal tradition och stor försiktighet. 
Hushållningssällskapet menar att ”rätt ska vara rätt” och det ska gå att använda det 
skattemässiga bokslutet för att få det så rättvisande som möjligt, i så fall blir det ju dessutom 
ett driftekonomiskt resultat samtidigt. 

Vidare menar Hushållningssällskapet att det går att räkna ut en arbetskostnad även i en 
enskild firma, då tas den verkliga kostnaden fram i bokslutet i form av privatuttag och erlagd 
skatt. 

Hushållningssällskapet menar att värderas ett hektar höstvete till 1 000 kr per hektar när det 
egentligen kostar 6 000 kr då tappar lantbrukaren 5 000 kr per hektar i resultat och detta är 
inte en rättvisande bild. 

5.2.6 Intäktsredovisning 

Enligt Inkomstskattelagen (2011) så finns det inte några allmänna regler om hur en intäkt ska 
redovisas utan det är istället god redovisningssed som ska tillämpas. 

Enligt intervju med Skatteverket ska resultatet beräknas enligt bokföringsmässiga grunder och 
inkomsten ska tas upp som intäkt och kostnad samma år som det tillhör enligt god 
redovisningssed. LRF Konsult menar att värdering bör utgå utifrån lägsta värdets princip och 
på så vis undvika onödiga skattekostnader för lantbrukaren. 
 

Enligt Hendriksen, Breda (1992) kan intäktsredovisningen delas upp i tre olika koncept; det 
strukturella, det tolkade och det praktiska konceptet. Det struktureralla konceptet innebär att 
en intäkt redovisas först när transaktionen uppkommer. Det tolkade konceptet innebär att 
ledningen mäts i effektivitet genom olika nyckeltal. Det praktiska konceptet hänvisar till att 
intäkterna relaterar till positiv redovisningsteori som innebär att intäkterna påverkas av hur 
den organiserade marknaden reagerar. 

Enligt Hushållningssällskapet så värderas lagret för lågt vilket påverkar intäktsredovisningen 
och det innebär att lantbrukaren redovisar ett för lågt resultat. Snarare menar 
Hushållningssällskapet att det praktiska konceptet borde tillämpas. 

5.3 Principbaserad redovisning 
Det principbaserade regelverket innebär att det inte finns specifika regler utan att det är öppet 
för bedömningar och redovisningen upprättas efter mer egna tolkningar. Detta gör att det 
finns fler möjligheter att anpassa redoviningen efter individuella situationer och på så vis följa 
en rättvisande bild. En rättvisande bild kan då ses på olika sätt utifrån olika redovisares 
perspektiv. Detta kräver att redovisaren är ordentligt insatt i företagets verksamhet samtidigt 
som det krävs större erfarenhet och större kompetens av redovisaren, dessutom ökar kravet på 
dokumentation och blir på så vis även dyrare. 

5.3.1	Fortlevnadsprincipen	
Fortlevnadsprincipen  innebär att bolaget förutsätt existera även nästkommande räkenskapsår. 
(ÅRL 1995:1554). Fortlevnadsprincipen (ÅRL 2012) är en förutsättning för företagets 
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existens för att kunna göra en avskrivning utifrån en tidsbestämd nyttjandeperiod. 
Skatteverket menar att det är en förutsättning att företaget finns även nästa år får att kunna 
göra olika transaktioner i företaget över bokslutsåret. LRF Konsult säger vidare att företaget 
måste visa att den  inställningen att det kommer att drivas vidare till nästa år och framåt finns. 
Hushållningssällskapet menar att going concern är viktigt för att kunna tänka framåt. 

5.3.2	Konsekvensprincipen	
Konsekvensprincipen innebär att företaget värderar, klassifiserar och delar in sina poster 
konsekvent varje år. (ÅRL 1995:1554). Skatteverket säger vidare att företaget ska värdera och 
dela in  sina olika poster konsekvent mellan åren. LRF Konsult anser att det är viktigt att 
använda samma principer varje år när poster som lager värdering ska värderas.  När det gäller 
redovisning är det viktigt att använda sina principer konsekvent mellan åren menar 
Hushållningssällskapet, det går inte att bara byta en princip mitt i ett bokslutsår. 

5.3.3	Försiktighetsprincipen	
Enligt Försiktighetsprincipen (ÅRL 2012) ska företaget värdera sina poster med rimlig 
försiktighet. Skatteverket menar att försiktighetsprincipen ska användas vid lagervärdering. 
Vidare menar LRF Konsult att försiktighetsprincipen är helt central och mycket viktig att 
tillämpa. Hushållningssällskapet väljer att inte värdera enligt försiktighetsprincipen eller 
realisationsprincipen därför att de väljer att redovisa efter verkligt värde för det ger enligt 
respondenten den mest rättvisande bilden av företagets verksamhet. 

5.3.4	Realisationsprincipen	
Realisationsprincipen innebär att endast konstaterade och realiserade intäkter får tas med i 
resultaträkningen. (ÅRL 2012). Skatteverket menar här att intäkterna ska vara både 
konstaterade och realiserade för att få tas med i en resultaträkning. Även LRF Konsult menar 
att intäkter ska vara konstaterade och realiserade innan de tas upp, här kan det istället bli fråga 
om att intäkten istället balanseras mellan åren. Här menar Hushållningssällskapet att det är 
viktigt att kostnader och intäkter är realiserade men för att få fram ett verkligt värde på en 
växande gröda är inte intäkten realiserad och konstaterad utan här utgår man ifrån sina 
framräknade kalkyler för att istället matcha sina kostnader mot sina intäkter. 

5.3.5	Principen	för	bokföringsmässiga	grunder	
Årsredovisningslagen (2012) säger att principen för bokföringsmässiga grunder innebär det 
att intäkter och kostnader som avser räkenskapsåret tas med oavsett tidpunkt för betalning. 
Skatteverket menar också att intäkter och kostnader som avser samma år tas upp. Även LRF 
Konsult säger att intäkter och kostnader skall tas upp oavsett tidpunkt. Hushållningssällskapet 
menar att samtliga kostnader ska vara med om de avser samma år. 

5.3.6	Bruttoredovisningsprincipen	
Årsredovisningslagen (2012) säger att företaget inte får kvitta tillgångar mot skulder eller 
intäkter mot kostnader utan det ska redovisas var för sig.  Även Skatteverket menar att 
kvittning inte får göras utan de ska redovisas var för sig. Vidare menar LRF Konsult att 
intäkter/ kostnader och tillgångar/skulder inte får kvittas mot varandra.Denna principen anser 
även Hushållningssällskapet är viktig  för att man ska kunna se vilka transaktioner som är 
gjorda ska inget kvittas mot något annat. 
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5.3.7	Kontinuitetsprincipen	
Enligt konsekvensprincipen (ÅRL 2012) är det viktigt att värdera och klassificera sina olika 
poster efter samma principer konsekvent varje år och även mellan åren. Skatteverket menar 
detsamma att det är viktigt att värdera konsekvent mellan åren. Även LRF Konsult anser att 
det är mycket viktigt att vara konsekvent mellan åren så att det går att jämföra både mellan 
åren men även mellan företag. Hushållningssällkapet menar även att det är viktigt att värdera 
sina poster efter samma principer varje år och även mellan åren för att kunna göra 
uppföljningar och fatta rätt ekonomiska beslut.. 

5.3.8	Matchningsprincipen	
Enligt matchningsprincipen (IFRS 2012) ska intäkter och kostnader matchas så de ligger i 
samma period. Skatteverket menar att matchningsprincipen skall användas om det inte strider 
mot någon annan lagparagraf. LRF Konsult menar att matchning är viktig men att det kan 
vara svårt det första året, men därefter matchas det mellan åren. Hushållningssällskapet menar 
att matchningsprincipen innebär att kostnader och intäkter ska periodiseras så att de ligger 
inom samma period, på detta sättet får man fram det verkliga värdet under året. 

5.4 Redovisningsval 
Lagervärdering hos företag är beroende av inkomstskattelagen, årsredovisningslagen och 
aktiebolagslagens lagregleringar. Dessutom används bokföringsnämndens och 
redovisningsrådets normer och rekommendationer.  

5.4.1	Kvalitativa	normer	
För att uppnå en rättvisande redovisning är det viktigt enligt Deegan, Unerman (2011), att 
informationen innehåller de kvalitativa normerna i form av förståelse, väsentlighet, relevans, 
tillförlitlighet och jämförbarhet följs för att uppnå en god kvalitét. I beslutsprocessen är det 
viktigt att underlaget är ändamålsenligt och håller kvalité snarare än kvantitet. För att kunna 
utvärdera historiska händelser är relevansen viktig vid ekonomiska beslut enligt Deegan, 
Unerman (2011). Genom att använda figur 4 Hierarki av redovisningsegenskaper som finns 
presenterad i denna uppsats säkerställs att beslutsunderlaget håller de kvalitativa normer som 
krävs för värdering av en tillgång. (Hendriksen, Breda, 1992). 

5.4.2	Förståelse	
För att förståelse ska uppnås som en kvalitativ egenskap så måste redovisningsstandarden 
vara förståelig för användarna. (Deegan, Unerman, 2011).  Skatteverket menar att det är 
viktigt med en god förståelse för att olika intressenter ska kunna förstå innehållet i 
rapporterna. LRF konsult säger vidare att det är viktigt att även andra än 
redovisningskonsulter ska kunna få en förståelse för hur balans och resultaträkning visar  
resultatet.  Hushållningssällskapet  menar att externa intressenter lätt ska kunna tillgodogöra 
sig företagets finansiella ställning. 

5.4.3	Väsentlighet	
För att uppnå väsentlighet måste beslutsunderlagen begränsas så att det är kvalité som 
representerar underlag och inte kvantitet. (Deegan, Unerman, 2011).  Skatteverket menar att 
ett företag ska ta upp det som är väsentligt så att informationen kan visas på ett överskådligt 
sätt. Medan  LRF Konsult säger att det inte är bra att ta med för mycket information då det 
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kan leda till felaktiga beslut. Hushållningssällskapet menar  att det är viktigt att underlaget är 
verkligt för då går det att fatta de rätta besluten. 

5.4.4	Relevans	
Relevansen är central vid ekonomiska beslut för att kunna utvärdera historiska händelser och 
nutida händelser. På så sätt går det att utvärdera informationens användbarhet för framtida 
händelser. (Deegan, Unerman, 2011). Skatteverket menar att relevans är mycket viktig vid 
lagervärdering så att det inte värderas för högt eller för lågt. Medan LRF Konsult säger att 
relevansen i årets värdering ger även underlag för att kunna fatta kommande beslut. 
Hushållningssällskapet menar att stor relevans är viktigt där man tar fram  aktuella värden på 
lagret som är ett måste för att få fram ett verkligt värde. 

5.4.5	Tillförlitlighet	
För att informationen ska vara tillförlitlig och trovärdig ska det gå att utvisa hur informationen 
har mätts. För att inte styra redovisningen till ett önskat resultat så måste underlagen 
presenteras på ett opartiskt sätt och kunna verifieras som trovärdigt enligt Henriksen, Breda, 
(1992). Skatteverket menar att informationen måste vara trovärdigt presenterade för att vara 
tillförlitlig. Vidare söger LRF Konsult att det är på vilket sätt informationen tas fram och hur 
den dokumenteras som är viktig för att uppnå tillförlitlighet. Även Hushållningssällskapet 
menar att underlag måste kunna verifieras som tillförlitligt. 

5.4.6	Jämförbarhet	
Enligt Deegan, Unerman (2011), uppnås jämförbarhet genom att använda samma metod år till 
år. Om samma metod används i alla företag blir även jämförbarheten god mellan företagen. 
LRF Konsult menar att uppföljning mellan åren är av extra stor vikt och värderingen bygger 
på kalkyler där vissa delar är schablonberäknade (snitt av geografiska områden). Kalkylerna 
är upprättade från SLU (Sveriges Lantbruks Universitet) tillsammans med LRF Konsult. 
Hushållningssällkapet säger vidare att  det är viktigt att vara konsekvent och använda samma 
principer mellan år. 

Sammanfattningsvis i Skatteverkets intervju framkommer att vid en revision så läggs stor vikt 
på att underlagen är tillförlitliga och håller god kvalité. Skatteverket anser att det är vid stor 
vikt att underlagen har god kvalite enligt de kvalitativa normerna, förståelse, väsentlighet, 
relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. Vid en revision undersöks underlagen som ligger 
till grund av lagervärderingen. Vid behov av mer information så rådfrågar Skatteverket 
redovisningsspecialister inom området bl a LRF Konsult eller Hushållningssällskapet. 

I och med att grunden till värderingen byggs av kalkyler så täcker LRF Konsult in att 
informationen är förståelig, väsentlig, relevant, tillförlitlig och jämförbar mellan åren. 

Hushållningssällskapet använder sig av kalkyler som de själva upprättar tillsammans med 
SLU. Kalkylerna är mer detaljerade och anpassade efter varje enskilt företag. Målet är att ge 
en så rättvisande bild som möjligt där verkligt värde används. På så sätt blir det ett 
beslutsunderlag som speglar den verkliga situationen. I och med att grunden till värderingen 
byggs av kalkyler så täcker även Hushållningssällskapet in att informationen är förståelig, 
väsentlig, relevant, tillförlitlig och jämförbar mellan åren. 



44 
 

5.6 Sammanfattning av analysen 
Sammanfattningen av analysen tar upp regel- och principbaserad redovisning och vilka 
redovisningsval som görs. 

Skatteverket följer lagar, rekommendationer, normer och praxis i just denna ordning först 
behandlas vad lagen uttrycker, är den otydlig så fortsätter arbetet med att ta reda på vad som 
är rimligt. Skatteverket använder sig av regelbaserad redovisning och värderar egenproducerat 
lager utifrån det lägsta av produktionskostnaden och nettoförsäljningsvärdet. Den växande 
grödan ska enligt lag inte tas upp i lantbrukarens lager utan är ett fastighetstillbehör och 
tillfaller på sås vis fastigheten. Skatteverket följer den regelbaserade redovisningen i 
huvudsak. Skatteverket gör inga redovisningsval utan granskar endast de redovisningsval som 
lantbrukaren har gjort och att de håller de kvalitativa normerna. 
 
LRF Konsult använder sig av både regel- och principbaserad redovisning där kalkyler 
används och genom schabloner räknas egna snittvärden fram för olika regioner. Enligt 
regelbaserad redovisning följs lägsta värdets princip. I värderingen av egenproducerat lager 
tas direkta kostnader med, men bara vissa av de indirekta kostnaderna. Dessutom används 
principbaserad redovisningen när till exempel matchningsprincipen används vid växande 
gröda. Avseende växande gröda är det endast direkta kostnader i form av utsädet och Pk 
gödsel som tas upp som lager. Jämförelsen över åren anses extra viktigt vid 
uppföljningsarbetet. LRF Konsult använder sig av redovisningsval där Skatteverkets 
regelbaserade redovisning följs samtidigt som vissa delar av principbaserad redovisning 
beaktas som t ex matchningsprincipen. De kvalitativa normerna uppfylls genom att 
underlagen är framtagna utifrån förståelse, väsentlighet, relevans, tillförlitlighet och 
jämförbarhet. 
 
Hushållningssällskapet utgår från den principbaserade redovisningen som har sitt fokus på hur 
verkligheten ser ut för varje specifik lantbrukare och hans företag. De värderar både 
egenproducerat lager och växande gröda efter verkligt värde, där både direkta och indirekta 
kostnader tas med. Hushållningssällskapets redovisningsval baseras på effektivitets- och 
prestationsperspektivet där valen visar hur företagen verkligen presterar, det vill säga det val 
som bäst återspeglar verkligheten. Detta värde ger den mest rättvisande bilden. De kvalitativa 
normerna uppfylls genom att underlagen är framtagna utifrån förståelse, väsentlighet, 
relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. 
   



45 
 

 

Nedanstående tabell visar den sammanfattade empirin. 
Analysmodell värdering av växande gröda   
 Skatteverket LRF Konsult Hushållningssällskapet
Regelbaserad redovisning    
Tillgångar  x x 
Varulagervärdering  x x 
Lägsta värdets princip  x  
Anskaffningsvärde  x x 
Egentillverkade varor  x x 
Intäktsredovisning  x x 
Principbaserad 
redovisning 

   

Fortlevnadsprincipen  x x 
Konsekvensprincipen  x x 
Försiktighetsprincipen  x  
Realisationsprincipen  x x 
Principen för 
bokföringsmässiga grunder 

 x x 

Bruttoredovisningsprincipen  x x 
Kontinuitetsprincipen  x x 
Matchningsprincipen  x x 
Redovisningsval    
Förståelse  x x 
Väsentlighet  x x 
Relevans  x x 
Tillförlitlighet  x x 
Jämförbarhet  x x 
 
Tabell 4. Analysmodell av växande gröda 
Källa: Egenutformad 
 
I och med att Skatteverket inte alls väljer att värdera den växande grödan är kolumnen för 
Skatteverket tom. LRF Konsult värderar växande gröda men endast till viss del. 
Hushållningssällskapet värderar växande gröda fullt ut. Det som skiljer LRF Konsult och 
Hushållningssällskapet är att LRF Konsult värderar enligt försiktighetsprincipen och lägsta 
värdets princip primärt vilket inte Hushållningssällskapet gör.  
 
Nedanstående figurer avser en sammanfattning av lagervärdering och skattekonsekvenser med 
en fiktiv skatt på 30 % utifrån kalkyler (se bilaga 2-4). 

 Utgår vi från ett mindre lantbruksföretag med 100 hektar höstvete, så ser vi att 
kalkylen enligt Skatteverket blir 0 kr eftersom den växande grödan är ett 
fastighetstillbehör och ska således inte lagerföras.  Ser vi till ett större lantbruksföretag 
som odlar 1 000 hektar höstvete så blir även detta exempel 0 kr. 
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 Vid LRF Konsults sätt att lagervärdera, tas endast de direkta kostnaderna som utsäde 
och pk gödsel (fosfor och kalium) med, då får vi ett lagervärde på 130 300 kr vid 100 
odlade hektar medan vi får 1 303 000 kr vid 1 000 odlade hektar. 

 Sist tittar vi på Hushållningssällskapets kalkyl och de har med i stort sett alla 
kostnader för höstveten, på detta viset får de fram ett verkligt värde på 617 600 kr vid 
100 odlade hektar och avslutningsvis blir det 6 176 000 kr vid 1 000 odlade hektar. Se 
diagram och tabell nedan. 

 

Figur 6. Diagram värderingskonsekvenser 100 odlade hektar 
Källa: Egenutformad 
 

 

Figur 7. Diagram värderingskonsekvenser 1 000 odlade hektar 
Källa: Egenutformad 
 
Tittar vi på siffrorna i tabellen nedan, ser vi att det blir en betydande höjning av 
lagervärderingen om den växande grödan tas upp. Väger vi dessutom in de olika sätten att 
värdera blir det betydande skillnader. På dessa belopp räknar vi med en fiktiv skatt om 30 % 
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och det visar att skatteskillnaden mellan Skatteverket, LRF Konsult och 
Hushållningssällskapet är stora.  

 100 hektar Skattekonsekvens 1 000 hektar Skattekonsekvens
SKV 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
LRF 130 300 kr 39 090 kr 1 303 000 kr 390 900 kr
HH 617 600 kr 185 280 kr 6 176 000 kr 1 852 800 kr
Tabell 5. Sammanfattning värderingskonsekvenser av växande gröda 
Källa: Egenutformad 
 
I figur 8 nedan ser vi hur  regelbserad redovisning påverkar intäktsredovisningen när det 
gäller växande gröda. Skatteverket ligger till vänster eftersom inkomstskattelagen säger att 
växande gröda inte skall värderas. Tittar vi i tabell 5 ovan så ser vi att intäktsredovisningen 
gällande skatteverket  således  är 0 kr. Linjen visar att lägsta värdets princip används till 
vänster om mitten och här kan vi se att LRF konsult ligger ungefär i mitten vilket innebär att 
de tillämpar både regelbaserad och principbaserad redovisning genom att de värderar växande 
grödan men endast tar med vissa direkta kostnader. Ser vi i tabell 5 ovan ser vi att LRF 
konsults värdering av växande gröda skulle höja intäktsredovisningen med 39 090 kr vid 100 
hektar och 390 900 kr om det skulle gälla 1 000 hektar. Tittar vi sedan på siffror med 
Hushållningssällskapet som använder sig av principbaserad redovisning där de tar upp 
kostnaderna till verkligt värde, här blir konsekvenserna i intäktsredovisningen 185 280 kr vid 
100 hektar höstsådd gröda medan summan blir 1 852 800 kr om det gäller 1 000 hektar.  
 
 

Regelbaserad    Principbaserad
redovisning SKV LRF HH Redovisning 

 
Figur 8. Resultatmodell av regelbaserad- och principbaserad redovisning 
Källa: Egenutformad 
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6 SLUTSATSER 

I detta kapitel presenteras de slutsatser vi har kommit fram till i denna studie. Här ges också 
förslag till framtida forskning. 

6.1 Slutsatser 
Syftet med denna studie var att skapa en ökad förståelse för ett lantbruksföretags 
valmöjligheter vid lagervärdering av växande gröda. I kartläggningen av alternativen har vi 
funnit två huvudkategorier; regel- och principbaserad redovisning. 

Den här studien visar att Skatteverket (SKV) värderar efter regelbaserat regelverk, medan 
Hushållningssällskapet (HH) värderar efter principbaserat regelverk. LRF Konsult (LRF) 
väljer en värdering som baseras på den regelbaserade redovisning men har inslag av den 
principbaserade redovisningen.  

 
Regelbaserad redovisning 
Ett regelbaserat regelverk innebär att det finns specifika regler att följa. Det regelbaserade 
regelverket följer skrivna regler helt utan att göra egna bedömningar och tolkningar, vilket gör 
att det är lättare att tillämpa på grund av den detaljerade vägledningen. 
 
Principbaserad redovisning 
I ett principbaserat regelverk finns inga specifika regler för hur olika situationer skall 
bedömas, utan här är det egna bedömningar som får göras. Det krävs mer kunskap hos 
redovisaren när principbaserat regelverk används och detta kräver särskild utbildning. 
 
Redovisningsval 
Oavsett om regel- eller principbaserad redovisning används så är det viktigt att 
lagervärderingen utgår från de kvalitativa normerna som gör att beslutsunderlaget blir 
kvalitativt. 
 
Den här studien visar att den principbaserade redovisningen bidrar till en ökad öppenhet inom 
redovisningen och en mer rättvisande information kan utgå till intressenterna.  
Att redovisa till verkligt värde enligt den principbaserade redovisningen kan bidra till en ökad 
öppenhet inom redovisningen vilket kan ge att en mer rättvisande information utgår till 
intressenterna.  
 
Huvudsakliga slutsatser: 

 Det finns två redovisningssätt att ta hänsyn till vid värdering av lager, regelbaserad- 
och principbaserad redovisning. Den regelbaserade redovisningen är hårt styrd och ger 
inga valmöjligheter men den principbaserade redovisningen ger utrymme till egna 
bedömningar. 
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 Konsekvenserna av att redovisa enligt regelbaserad redovisning blir att det ger ett 
mindre resultat och lägre skattekostnad som följd. Principbaserad redovisning ger ett 
högre resultat och med det en högre skattekostnad som följd. 

 Växande gröda går ej att lagervärdera enligt regelbaserad redovisning men det finns 
stöd i den principbaserade redovisningen för en värdering. 
 

Skatteverket anser att alla principer är lika viktiga men i och med att den växande grödan inte 
får värderas enligt den regelbaserade redovisningen så visar denna studie att 
matchningsprincipen inte följs.  
  
LRF Konsult anser att både regel- och principbaserad redovisning är viktig men 
försiktighetsprincipen är central. LRF Konsult värderar delvis den växande grödan genom att 
bevisbara och realiserade direkta kostnader tas upp. I och med att den växande grödan inte är 
realiserad så används försiktighetsprincipen framför matchningsprincipen.  
 
Hushållningssällskapet tillämpar principbaserad redovisning genom lagervärdering med hjälp 
av individuella kalkyler för lantbruksföretag. De menar att den växande höstsådda grödan 
värderas för lågt idag och vill att beslutsunderlaget istället ska spegla den verkliga situationen 
och på så vis få fram ett verkligt eget kapital. Det är viktigt att samtliga täckningsbidrag 
används då visas både produktivitet och effektivitet i företaget. Hushållningssällskapet vill att 
den växande grödan ska tas upp till sitt rätta värde för att ge en rättvisande bild. Att det råder 
stor försiktighet idag kring värdering av växande gröda tror Hushållningssällskapet beror på 
tradition och rädsla för att övervärdera en tillgång.  
 
Med den regelbaserade redovisningen går det inte att värdera den växande grödan som en 
lagertillgång. Med den principbaserade redovisningen värderas den växande grödan och tas 
upp som en lagertillgång. I och med att endast nedlagda kostnader tas upp som en tillgång så 
används både matchningsprincipen och försiktighetsprincipen. Den högre skattekostnaden 
belastar lantbruksföretaget endast det första året den växande grödan lagervärderas. I gengäld 
redovisar lantbruksföretaget en mer rättvisande bild omgående första året och sedan även de 
efterföljande åren.  
 
Tittar vi på hur det slår i intäktsredovisningen  beroende på om valet blir regelbaserad 
redovisning eller principbaserad redovisning så blir det betydande skillnader. De 
lantbruksföretag som har mycket höstsådda arealer får betala en större del i ökad skatt medan 
mindre företag naturlig betalar en mindre ökning. Jämför man skattekonsekvenserna ser man 
att vid tillämpning av regelbaserad redovisning blir skatteskillnaden vid 100 hektar 146 190 kr 
och vid 1 000 hektar blir skatteskillnaden 1 461 900 kr. Denna skillnaden beror endast på om 
man värderar enligt försiktighetsprincipen eller om valet istället blir enligt verkligt värde som 
enligt Hushållningssällskapet är det värdet som ger en rättvisande bild av företagets 
ekonomiska ställning. 
 



50 
 

6.2 Fortsatt forskning 
Ett alternativ till fortsatt forskning skulle kunna var en fortsättning på denna uppsats. 
Eftersom det finns övervägande växtodlingsgårdar i vårt grannlän Skåne med betydligt större 
arealer av höstsådda grödor skulle det gå att få fram större kvalitativa resultat. Här kunde det 
även vara intressant att höra lantbrukarens perspektiv, varför blir valet att värdera sin växande 
gröda? 

En av våra respondenter Ove Karlsson på Hushållningssällskapet menar att lantbruk 
egentligen inte skiljer sig från tillverkande företag och just därför kunde det vara intressant att 
jämföra dessa branscher i en fortsatt forskning och se vilka skillnader och/eller likheter som 
finns.  

Ett annat område kan vara att ta med lantbrukarens hela lager vilket inkluderar djurlager och 
skog utöver producerat lager och växande gröda. Här finns andra sätt att t ex värdera sitt 
djurlager, här används inte alltid produktionskostnaden utan värderingen utgår oftast ifrån 
marknadsvärdet, ett snitt från flera slakterier. 
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 

Inledande frågor 

1. Namn? 
2. Titel? 
3. Antal år inom yrket? 
4. Erfarenhet av lantbruk? 
5. Hur många lantbruk hjälper ni med lagervärdering? 
6. Hur många av dessa värderar sin växande gröda? 

Regelbaserad redovisning 

7. Vilken sorts tillgång anser ni att växande gröda är? 
8. Anser ni att det går att värdera växande gröda i lantbruk? 
9. Värderar ni växande gröda utifrån lägsta värdets princip? 
10. Värderar ni växande gröda enligt anskaffningsvärde/verkligt värde? 
11. Hur anser ni att egnproducerat varulager i lantbruk bör värderas? 
12. Använder ni både direkta och indirekta kostnader vid värdering av egenproducerade 

varor? 
13. Vilka konsekvenser anser ni att växande gröda kommer att få på intäktsredovisningen 

vid värdering utifrån regelbaserad redovisning 
14. Följs god redovisningssed? 
15. Följs rättvisande bild? 

Principbaserad redovisning 

16. Vilka principer använder ni vid värdering av växande gröda? 
17. Vilka principer tycker ni är viktigast? 
18. Följs matchningsprincipen vid lagervärdering? 
19. Följs god redovisningssed? 
20. Följs rättvisande bild? 

Redovisningsval 

21. Vilka kvantitativa egenskaper anser ni följs vid värdering av växande gröda enligt 
regelbaserad redovisning? 

22. Vilka kvantitativa egenskaper anser ni följs vid värdering av växande gröda enligt 
principbaserad redovisning? 

23. Varför väljer ni att värdera växande gröda enligt regelbaserad resp principbaserad 
redovisning? 
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Bilaga	2	
Operationalisering 

 Frågor 
Allmänna frågor 1.Namn?   

 2.Titel?   

 3.Antal år inom yrket   

 4.Erfarenhet av lantbruk?   

 5.Hur många lantbruk hjälper ni med 
lagervärdering? 

 

 6.Hur många av dessa värderar sin 
växande gröda? 

 

Regelbaserad 
redovisning 

7.Vilken sorts tillgång anser ni att växande 
gröda är? 

Tillgångar 

 8.Går det att värdera växande gröda i 
lantbruk? 

Varulagervärdering 

 9.Värdear ni växande gröda utifrån lägsta 
värdets princip? 

Lägsta värdets princip 

 10. Värderar ni växande gröda enligt 
anskaffningsvärde/verkligt värde? 

Anskaffningsvärde/verkligt värde 

 11.Hur anser ni att egenproducerat 
varulager i lantbruk bör värderas? 

Egentillverkade varor 

 12. Använder ni både direkta och 
indirekta kostnader vid värdering av 
egenproducerade varor? 
 

Egentillverkade varor 

 13. Vilka konsekvenser anser ni att 
värdering av växande gröda kommer att 
få på intäktsredovisningen vid värdering 
utifrån regelbaserd redovisning? 

Intäktsredovisning 

 14. Följs god redovisningssed?   

 15. Följs rättvisande bild?   

Principbaserad 
redovisning 

16. Vilka principer använder ni vid 
värdering av växande gröda?

 

   Fortlevnadsprincipen 

   Konsekvensprincipen 

   Försiktighetsprincipen 

   Realisationsprincipen 

   Principen för bokföringsmässiga 
grunder 

   Bruttoredovisningsprincipen 

   Kontinuitetsprincipen 

   Matchningsprincipen 
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 17. Vilka principer tycker ni är 
viktigast? 
 

Fortlevnadsprinciepn 

   Konsekvensprincipen 

   Försiktighetsprincipen 

   Realisationsprincipen 

   Principen för bokföringsmässiga 
grunder 

   Bruttoredovisningsprincipen 

   Kontinuitetsprincipen 

   Matchningsprincipen 

 18. Följs matchningsprincipen vid 
lagervärdering? 
 

 

 19. Följs god redovisningssed? 
 

 

 20. Följs rättvisande bild? 
 

 

Redovisningsval 
Kvalitativa 
normer 

21. Vilka kvalitativa egenskaper anser 
ni följs vid värdering av växande gröda 
enligt regelbaserad redovisning? 
 

 

   Förståelse 

   Väsentlighet 

   Relevans 

   Tillförlitlighet 

   Jämförbarhet 

 22. Vilka kvalitativa egenskaper anser 
ni följs vid värdering av växande gröda 
enligt principbaserad redovisning? 
 

 

   Förståelse 

   Väsentlighet 

   Relevans 

   Tillförlitlighet 

   Jämförbarhet 

 23. Varför väljer ni att värdera lager 
enligt regelbaserad resp principbaserad 
redovisning? 
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Bilaga 3

Skatteverkets kalkyl Höstvete  Kvantitet Pris Kr 
Höstvete kg ts 0 

Summa intäkter 0 

Direkta kostnader 
Utsäde köpt, audi kg 
Gödsling kväve NS-27-4 kg 
Gödsling PK 11-21 kg 
Växtskydd ogräs kg 
Växtskydd insekt kg 
Växtskydd svamp tim 

Kalkning/kvickrot tim 

Summa direkta kostnader 

Övriga rörliga kostn 
Transport ton 
Körslor tim 
Torkning, torkavtal ton 
Analys höstvete ton 
Drivmedel traktor tim 
Drivmedel tröska ha 
Underhåll traktor+redskap ha 
Underhåll såmaskin+tröska ha 

Ränta rörelsekap faktor 0,6 

Summa övriga prod kostn 0 
TB 1 0 

Arbets-, maskinkostn 
Arbete tim 

Maskiner (avskrivn+ränta) ha 

Sum arb+fasta maskinkost 0 
TB 2 0 

Fasta kost+frikopp stöd 
Arrende ha 
Frikopplat grundbelopp ha 

Tilläggsbelopp ha 

Summa särkostnader 3 0 
TB 3 0 
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Bilaga 4

LRF Konsults kalkyl Höstvete Kvantitet Pris Kr 
Höstvete kg ts 1303 

Summa intäkter 1303 

Direkta kostnader Kvantitet Pris Kr 
Utsäde köpt kg 190 4,24 806 
Gödsling kväve NS-27-4 kg 0,00 
Gödsling PK 11-21 kg 35 27,86 497 
Växtskydd ogräs kg 0,00 
Växtskydd insekt kg 0,00 
Växtskydd svamp tim 0,00 

Kalkning/kvickrot tim 0,00 

Summa direkta kostnader 1303 

Övriga rörliga kostn Kvantitet Pris Kr 
Transport ton 
Körslor tim 
Torkning, torkavtal ton 
Analys höstvete ton 
Drivmedel traktor tim 
Drivmedel tröska ha 
Underhåll traktor+redskap ha 
Undershåll såmaskin+tröska ha 

Ränta rörelsekap faktor 0,6 

Summa övriga prod kostn 0 
TB 1 0 

Arbets-, maskinkostn Kvantitet Pris Kr 
Arbete tim 

Maskiner (avskrivn+ränta) ha 

Sum arb+fasta maskinkost 0 
TB 2 0 

Fasta kost+frikopp stöd Kvantitet Pris Kr 
Arrende ha 1 
Frikopplat grundbelopp ha zon 3 

Tilläggsbelopp ha 1 

Summa särkostnader 3 0 
TB 3 0 
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   Bilaga 5

Hushållningssällskapets kalkyl Höstvete Kvantitet Pris Kr 
Höstvete kg ts 7500 1,77 13275 

Summa intäkter 13275 

Direkta kostnader Kvantitet Pris Kr 
Utsäde köpt kg 180 3,98 716 
Gödsling kväve NS-27-4 kg 555 3,08 1709 
Gödsling PK 11-21 kg 210 4,45 935 
Växtskydd ogräs kg 1 364,00 364 
Växtskydd insekt kg 1 41,00 41 
Växtskydd svamp tim 1 512,00 512 

Kalkning/kvickrot tim 1 174,00 174 

Summa direkta kostnader 4450 

Övriga rörliga kostn Kvantitet Pris Kr 
Transport ton 7,7 47,00 364 
Körslor tim 
Torkning, torkavtal ton 7,7 95,00 731 
Analys höstvete ton 7,7 5,00 42 
Drivmedel traktor tim 5 117,00 585 
Drivmedel tröska ha 1 168,00 168 
Underhåll traktor+redskap ha 1 473,00 473 
Undershåll såmaskin+tröska ha 1 295,00 295 

Ränta rörelsekap faktor 0,6 8398 0,05 252 

Summa övriga prod kostn 2910 
TB 1 5915 

Arbets-, maskinkostn Kvantitet Pris Kr 
Arbete tim 6 215,00 1290 

Maskiner (avskrivn+ränta) ha 1 1 825,00 

Sum arb+fasta maskinkost 1290 
TB 2 4625 

Fasta kost+frikopp stöd Kvantitet Pris Kr 
Arrende ha 1 
Frikopplat grundbelopp ha zon 3 1 551,00 1551 

Tilläggsbelopp ha 1 

Summa särkostnader 3 1551 
TB 3 6176 
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Bilaga 6 
 
Begreppsförklaringar 
Förkortningar i bokstavsordning 
 
ABL: Aktiebolagslagen 
BFL: Bokföringslagen 
BFN: Bokföringsnämnden 
BFNAR: Bokföringsnämndens allmänna råd 
FAR: Föreningen för auktoriserade revisorer 
Ha: Hektar 
IFRS: International Financial Reporting Standard 
IL: Inkomstskattelagen 
RR: Redovisningsrådet 
SKV: Skatteverket 
SLU: Sveriges Lantbruks universitets  
ÅRL: Årsredovisningslagen 
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