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Problemformulering Vilka för- och nackdelar innebär värdering av 

biologiska tillgångar till verkligt värde enligt IAS 41, 
utifrån redovisningens kvalitetsaspekter?  

 
Syfte Denna uppsats ämnar att utifrån redovisningens 

kvalitetsaspekter reda ut vilka för- och nackdelar som 
uppstår vid värdering av biologiska tillgångar till 
verkligt värde enligt IAS 41. Uppsatsen undersöker hur 
skogsföretagen, aktuella revisorer och utomstående 
värderare ser på redovisningen ur ett 
kvalitetsperspektiv. Genom resultatet diskuteras vidare 
funktionaliteten av värdering till verkligt värde. Studien 
avser att bidra med ny forskning inom ämnet 
redovisningskvalitet. 

 
Metod För att uppnå studiens syfte samlades data in i form av 

kvalitativa intervjuer. De som intervjuades är fyra 
representanter från skogsbolag, två revisorer och tre 
externa skogsvärderare. Intervjuernas resultat 
sammanställdes och ställdes i förhållande till den 
befintliga teorin för att nå fram till en slutsats. 

 
Resultat Studien kommer fram till att kvalitetsaspekterna 

relevans och jämförbarhet är tillfredställande vid 
värdering av biologiska tillgångar till verkligt värde. 
Samtidigt finns det problem gällande 
kvalitetsaspekterna trovärdighet, begriplighet och 
verifierbarhet. 
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Förord 
Vi skulle vilja tacka vår handledare Per Forsberg för givande rådgivning och 
vägledning genom vårt skrivande. Vidare vill vi rikta ett tack till våra kurskamrater 
för bidragande diskussioner. 
 
Sist men inte minst vill vi rikta ett tack till respondenter för att de deltog i 
undersökningen. 
 
Trevlig läsning! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Håkan	  Järvengren	   	   	   	   	   	   Joakim	  Larsson	  Werle	  
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1	  Inledning	  
	  
Nedan	  presenteras	  en	  kort	  bakgrund	  om	  skogsindustrin	  samt	  uppsatsen	  ämne.	  

Detta	  följs	  av	  en	  problematisering	  som	  leder	  ner	  till	  en	  frågeställning	  och	  ett	  syfte.	  

	  
1.1 Bakgrund	  	  
Sveriges yta är ca 41 miljoner hektar, varav ca 21 miljoner är täckt av skog (en hektar 

är 10 000 kvadratmeter). Ser man till förhållandet skog – areal – folkmängd är 

Sverige ett av de absolut skogstätaste länderna i världen med ungefär 2,5 hektar skog 

per person. De stora barrträdsfamiljerna tall och gran dominerar med sina 

gemensamma 81 procent av den skogstäckta arealen. (Skogsstyrelsen, 2013) Sverige 

är ett av de länderna med störst andel skog i privat ägo. Merparten av den Svenska 

skogen hanteras på ett likartat sätt, avverkning sker efter 80-100 år och därefter är 

skogsägaren pliktskyldig att odla ny skog. (Skogsstyrelsen, 2013) 

 
År 2011 var det totala exportvärdet av svenska skogs- och skogsindustriprodukter 127 

miljarder kronor och motsvarar ca 11 procent av Sveriges totala varuexport vilket 

innebär att skogsindustrin står för en viktig del av Sveriges handelsbalans. 

Sammanläggs export av papper, pappersmassa och sågade trävaror är Sverige världens 

näst största exportör endast slagna av Kanada. Skogsindustrin sysselsätter över 60 000 

personer i Sverige och över 200 000 om de underleverantörer som skogsindustrin 

skapar räknas in. (Skogsindustrierna, 2013) 

 
Figur 1. Svensk export, jan-dec 2012      

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
(Ekonomifakta.se) 



	  
	  

	   7	  

År 2005 togs ett stort steg i implementeringsprocessen av International Accounting 

Standards (IAS), vilket skulle förändra förutsättningarna för stora skogsbolag i 

Sverige. Standarderna som tidigare införts av IASB (International accounting 

standards board) för att harmonisera redovisningen och därmed öka jämförbarheten 

(Lorentzon (2011), blev nu obligatoriska för alla börsnoterade företag inom EU. 

Utöver EU-länderna följs idag standarderna av bland annat Australien, Kanada, 

Sydafrika och Hong Kong. (Melville, 2011, s. 5) Standarderna inom IAS innebär i 

praktiken att företag ska värdera många av sina tillgångar till verkligt värde. Det 

verkliga värdet ska avspegla det marknadspris en tillgång skulle ha i en transaktion 

mellan två kunniga parter. (IFRS/IAS, 2005, s. 658) Den tidigare använda metoden 

värdering till historiskt anskaffningsvärde, som innebar att tillgångar skulle värderas 

utefter dess anskaffningsvärde upphörde att gälla för de berörda företagen i samband 

med standardernas införande. IAS-regelverket innefattar ett antal olika standarder, där 

IAS 41 är standarden som reglerar värderingen och därmed även redovisningen av 

biologiska tillgångar. (IFRS/IAS, 2005, s. 655) 

 
Syftet med redovisning är att förmedla information om en organisations ekonomiska 

situation och prestation på ett tillförlitligt sätt (Andersson et al., 2000, s. 12). 

Redovisning har en servicefunktion på så sätt att den ska tillgodose intressenters 

informationsbehov, vilket ställer krav på företag i framställandet av redovisningar att 

presentera relevant information (Bengtsson, 2008) (Smith, 2000). Relevans är 

tillsammans med trovärdighet, jämförbarhet, begriplighet och verifierbarhet viktiga 

kvalitetsgrundande aspekter i redovisning (van Greuning & Koen, 2001, s. 5), 

(Melville, 2011, s. 23) (Knutsson, 2004, s. 16-17). För intressenter är de 

kvalitetsgrundande aspekterna essentiella i situationer där beslut ska fattas angående 

ett företag. Sådana situationer kan exempelvis vara långivning, investering, 

anställning och köp av företagets produkter (Melville, 2011, s. 3). Genom värdering 

av biologiska tillgångar till verkligt värde strävar IAS 41 främst efter att stärka 

jämförbarheten och på så sätt underlätta för intressenter i beslutssituationer. 

 
Värdering till verkligt värde kan delas in i tre olika nivåer. Värdering enligt nivå 1 

görs till ett marknadspris hämtat från en aktiv marknad. Inom nivå 2 värderas 

tillgångar efter marknadspriser från liknande tillgångar på en aktiv marknad. Vidare 

justeras priserna för att spegla tillgångens verkliga värde. Värdering enligt nivå 3 sker 

när tillgångar saknar en aktiv marknad och det heller inte finns liknande tillgångar att 
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göra jämförelser med. Dessa tillgångar värderas till stor del efter uppskattningar och 

bedömningar av tillgångens värde. (Gwilliam & Jacksson, 2008)  

 
• Nivå 1: Aktiv marknad 

• Nivå 2: Priser från liknande tillgångar, etc. 

• Nivå 3: Uppskattningar och värderingsmodeller 

 
IAS 41 och värdering till verkligt värde har inneburit att stora skogsbestånd värderas 

enligt nivå 3, vilket alltså beror på att stora skogsbestånd saknar en aktiv marknad och 

dessutom är så pass unika tillgångar (Godfrey, 2006). Värderingsmetoden som 

används för tillgångar inom nivå tre är nuvärdesberäkningar av framtida kassaflöden 

(Herbohn, Herbohn, 2006). Eftersom IAS 41 idag är en gällande standard ska det 

svenska skogsbeståndet, med en tillväxtcykel på mellan 80 till 100 år, värderas efter 

nuvärdesberäkningar som görs av kassaflöden 100 år framåt i tiden. För denna 

tidsperiod ska bland annat uppskattningar göras om pris- och kostnadsutveckling samt 

uppskattning om skogens tillväxt, vilket kan skapa problematik. 

 
1.2 Problemdiskussion	  	  

Redovisningsstandarderna IAS har skapat en debatt bland forskare, en debatt som 

cirkulerar kring vad värdering till verkligt värde bidrar med kvalitetsmässigt till 

redovisningen. Värdering till verkligt värde har enligt vissa bidragit till att 

tillgångsvärdering både inhemskt och internationellt sett blir mer jämförbar. Även att 

relevansen i redovisningen är tillfredställande, framförallt vid en jämförelse med den 

tidigare metoden värdering till anskaffningsvärde, är enligt forskare positivt. (Barlev 

& Haddad, 2003) (Shortridge, et. al., 2006) Samtidigt finns det kritiker som anser att 

värderingsmetoden leder till lägre kvalitet i redovisningen i form av minskad 

trovärdighet. Detta gäller inte minst i de fall där det saknas en aktiv marknad, vilket är 

fallet för skogsbranschen som IAS 41 reglerar. George Pettersson, auktoriserad 

revisor och styrelsemedlem inom KPMG, menar att i teorin är värdering till verkligt 

värde en bra metod, men när det ska omsättas till praktiken uppstår problem. ”Hur är 

det till exempel med växande skog? Hur värderas den på en marknad där man inte 

omsätter någon skog?”. (Precht, 2007) Det George Pettersson belyser gäller främst 

tillgångar inom nivå 3 på där värderingen till stor del baseras på antaganden och 

uppskattningar om framtiden vilket leder till att den påverkas utav subjektiva 

bedömningar.  
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Kritiker har även pekat på att värdering till verkligt värde är mycket komplicerat. 

Detta påverkar de som utför värderingsprocessen då regelverket ställer höga krav och 

är detaljerat. Dessutom påverkar det intressenter som använder redovisningen i 

analytiska och beslutsfattande situationer. (Precht, 2007) Dessa kritiker menar att 

även om relevansen i redovisningen ökar undermineras detta av att redovisningen är 

oförståelig. Utöver kritiken mot begripligheten finns det även argument som menar att 

redovisningsstandarderna innebär svårigheter för revisorer gällande kontroll och 

verifiering (Bäckström, 2009). Det gäller i synnerhet där det saknas en aktiv marknad, 

det vill säga att det inte sker tillräckligt många transaktioner för att man skall kunna 

fastslå ett marknadspris. (Sundgren, Nilsson, Nilsson, 2009)  

 
Problematiken och kritiken mot värdering till verkligt värde är tydligast när det 

saknas en aktiv marknad för den aktuella tillgången, vilket är typiskt för flera 

biologiska tillgångar. I skogsbestånds fall görs det som tidigare nämnts 

uppskattningar om kassaflöden som i många fall sträcker sig så långt som 100 år in i 

framtiden. Detta är ett faktum som ytterligare ringar in den eventuella 

trovärdighetsproblematiken som värdering av skog till verkligt värde skapar. 

Författarna anser att diskussionen väcker frågetecken gällande vilka för och nackdelar 

som faktiskt finns i samband med värdering till verkligt värde och om IAS 41 bidrar 

till kvalitativ och användbar redovisning. 

 
1.3	  Frågeställning	  

• Vilka för- och nackdelar innebär värdering av biologiska tillgångar till verkligt 

värde enligt IAS 41, utifrån redovisningens kvalitetsaspekter?  

 
1.4	  Syfte	  

Denna uppsats ämnar att utifrån redovisningens kvalitetsaspekter reda ut vilka för- 

och nackdelar som uppstår vid värdering av biologiska tillgångar till verkligt värde 

enligt IAS 41. Uppsatsen undersöker hur skogsföretagen, aktuella revisorer och 

utomstående värderare ser på redovisningen ur ett kvalitetsperspektiv. Genom 

resultatet diskuteras vidare funktionaliteten av värdering till verkligt värde. Studien 

avser att bidra till forskning inom ämnet redovisningskvalitet. 
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2 Metod	  
	  

Metoddelens ändamål är att beskriva hur den empiriska datainsamlingen och 

sammanställningen gått till väga samt att redogöra för vilka för respektive nackdelar 

metodvalet har, främst med avseende på validitet och reliabilitet.   

 

2.1	  Avgränsning	  

Många kritiker menar att det finns problematik med värdering till verkligt värde i fall 

tillgångar saknar en aktiv marknad. Författarna har därför valt att fokusera studien på 

värdering och redovisning av skogstillgångar, där det även finns stora aktörer som 

berörs av IAS 41. De skogsbolag som undersökts är de fyra största i Sverige, vilka 

även är de enda inom skogsbranschen som tvingande berörs av IAS 41.1 Utifrån detta 

ansågs det vara lättare att finna lämpligt material till uppsatsen. Vidare intervjuade 

författarna även två av skogsföretagens revisorer samt tre externa skogsvärderare. 

Yrkesgrupperna ansågs genom sin befattning och kunskap inom skogsvärdering som 

passande intervjuobjekt för studien. Valet att även ta med dessa yrkesgrupper i den 

empiriska undersökningen grundades på att författarna ville granska studiens 

problematik ifrån tre olika perspektiv för att öka validiteten i studien. Då två av 

respondenterna ville vara anonyma har författarna gjort valet att presentera samtliga 

respondenter som anonyma, för att skapa konsekvens i det empiriska resultatet.  

 
I uppsatsen har författarna försökt använda historiskt anskaffningsvärde som 

riktmärke i så stor utsträckning som möjligt, för att lättare kunna göra jämförelser 

med värdering till verkligt värde. Författarna anser att detta berikar den analytiska 

delen i uppsatsen genom att göra den mer intressant och tydlig. Vidare utgår studien 

från redovisningens kvalitetsaspekter (relevans, trovärdighet, jämförbarhet, 

verifierbarhet och begriplighet). Greuning (2001) lyfter fram relevans, trovärdighet, 

jämförbarhet och begriplighet som de viktigaste kvalitetsgrundande aspekterna. 

Författarna undersöker dock även verifierbarhet som bland annat Melville (2011) tar 

upp som en viktig kvalitetsgrundande aspekt, eftersom denna anses vara ett intressant 

tillägg i intervjuer med revisorer. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Sveaskog	  är	  statligt	  ägt	  och	  därför	  inget	  aktiebolag.	  Skogsföretaget	  tillämpar	  trots	  detta	  principerna	  från	  IAS	  41.	  
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2.2	  Tillvägagångssätt	  	  

Författarna har valt att göra en undersökande studie för att besvara frågeställningen. 

En undersökande studie är till för att bringa nya insikter till ett rådande problem. Det 

finns tre huvudsakliga tillvägagångssätt att göra en undersökande studie. Dessa tre är; 

att studera befintlig litteratur, att utföra intervjuer och att genomföra intervjuer i form 

av fokusgrupper. Flexibiliteten och anpassningsförmågan till förändring är fördelar 

med att göra undersökande studier. Dock bör undersökaren ständigt vara beredd att 

ändra riktningen av sin utredning, då nya insikter kan uppkomma under studiens 

gång. Ingången till en undersökande studie skall vara förhållandevis bred, för att 

sedan progressivt smalnas av. (Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A., 2009, 139-140)  

 
Undersökningsstrategin var att använda en kvalitativ datainsamlingsmetod. Att samla 

information kvalitativt innebär att data som ackumuleras är av ett icke numeriskt slag. 

Ett exempel på en kvalitativ undersökningsmetod är intervjuer, vilket även är den 

datainsamlingsmetod som författarna har använt sig av i studien. (Saunders et al, 

2009, 151) Genom intervjuerna åsyftar författarna att kunna ställa de olika åsikterna 

mot varandra för att belysa likheter och skillnader. Intervjuerna har varit 

semistrukturerade och samtliga har genomförts över telefon. Frågorna har varit 

förutbestämda, men följdfrågor förekom när författarna eftersökte ytterligare djup i 

svaren. Frågorna har innan de ställts genomarbetats för att kunna kopplas till befintlig 

forskning och skapa tydlighet i intervjuerna. Författarna har vid intervjutillfällena 

försökt vara så neutrala som det rimligen går för att inte påverka respondenterna. Som 

komplement till intervjuerna har författarna även använt e-post för enstaka frågor som 

uppkommit i efterhand.  

 
2.3	  Operationalisering	  	  

För att underbygga en hög validitet har en noggrann operationalisering genomförts, 

för att så mycket som möjligt skall kunna utvinnas från respondenternas svar. 

Författarna har strävat efter att koppla intervjufrågorna till den angivna teoretiska 

referensramen för att underbygga en röd tråd i uppsatsen. Eftersom studien utgår ifrån 

redovisningskvalitetsaspekterna har författarnas ambition varit att ställa frågor till de 

intervjuade som i så stor mån som möjligt relaterar till dessa aspekter. Liknande 

frågor har ställts till alla yrkesgrupper. Dock har unika frågor ställts till 

skogsföretagen angående hur de genomför värderingen samt till revisorer angående 
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revision och verifiering. Författarna ansåg att frågorna är intressanta för analysen och 

att dessa grupper är de som på ett tillfredställande sätt kunde besvara respektive fråga. 

	  
2.4	  Motivering	  av	  metodval	  

Metoden som används är kvalitativ och lämpar sig vid en undersökande studie. Detta 

eftersom författarna har behövt kunna förstå svaren från respondenterna samt härleda 

dessa. (Saunders et al, 2009, s. 323) Genom semistrukturerade intervjuer gavs 

respondenten chansen att bygga vidare på sitt resonemang och därmed kunde 

författarna undersöka svaren på ett djupare sätt. Detta bringade signifikans och djup 

till data som samlades in. (Saunders et al, 2009, s. 324) Valet av metod grundar sig 

delvis även på att frågorna som ställts möjligen har kunnat anses som komplicerade 

och följaktligen har författarna önskat ha möjlighet att öka respondenternas förståelse 

för dessa. Anledningen var att kunna uppnå en högre validitet i studien. En annan 

fördel med att utföra intervjuer är att svarsfrekvensen sannolikt kan bli högre då 

människor eventuellt kan vara motvilliga att skriva ned text, vilket är fallet vid en 

enkätundersökning exempelvis. Frågorna lästes upp för den deltagande och svaren 

spelades in för att möjliggöra en tillfredställande jämförelse mellan de olika 

respondenterna, samt för att kunna hämta citat. (Saunders et al, 2009, s. 325) 

Författarna anser att fördelarna med att spela in intervjuerna som möjlighet till 

citering och återuppspelning, väger upp nackdelar som att det är tidskrävande att 

transkribera inspelningarna.  

 
2.5	  Telefonintervjuer	  

Det finns både fördelar och nackdelar med att genomföra intervjuer över telefon. En 

fördel är exempelvis att kan det vara tidsmässigt effektivt med telefonintervjuer. 

Nackdelar med att använda sig av telefonintervjuer i en undersökning är att bland 

annat att det kan vara svårt att etablera en bra kontakt med respondenten. Därigenom 

kan reliabiliteten bli lägre än vid ett möte. Med telefonintervjuer går man även miste 

om möjligheten att analysera respondentens gester och mimik när denne svarar på de 

ställda frågorna. I författarnas fall har telefonintervjuer varit det bästa tillgängliga 

alternativet med tanke på det problem som det geografiska avståndet till 

respondenterna har inneburit. (Saunders et al, 2009, s. 349) 

 



	  
	  

	   13	  

2.6	  Uppsatsens	  upplägg	  

Genom den analytiska delen av en uppsats, ska man ha möjlighet att utveckla 

resonemang utifrån de svar som erhållits (Saunders et al, 2009, s. 480). Med hänsyn 

till detta har författarna jämfört olika svar inom och emellan de olika yrkesgrupperna, 

för att sedan kunna göra kopplingar till den angivna teoretiska referensramen. Det har 

ansetts vara ett tydligt sätt att angripa de svar som erhållits, då man har kunnat bringa 

mening till dessa och ge analysen en stödjande funktion för läsaren, vilket är viktigt 

(Saunders et al. 2009, s. 480). Tack vare den komplexitet som en kvalitativ studie 

innebär, finns det behov av att den empiriska informationen sammanfattas (Saunders 

et al, 2009, s. 482). Författarna har därför valt att i en tabell presentera de svar som 

inkommit, i slutet av uppsatsens empiriska del. Analysen har sedan grupperats efter 

de redovisningskvalitetsaspekter som presenterats tidigare i uppsatsen. Detta har även 

varit fallet i empiridelen för att få en tydlig struktur i arbetet och göra det lättare för 

läsaren att följa resonemanget. Utöver det har även det empiriska resultatet delats upp 

mellan de tre olika yrkesgrupperna, för att göra uppsatsen lättorienterad för läsaren. 

Vidare har respondenternas svar angående aspekterna relevans och trovärdighet 

presenterats i stycken tillsammans. Anledningen till detta är att författarna anser, i och 

med de vetenskapliga diskussioner som förts, att dessa kvalitetsaspekter är så pass 

nära förknippade med varandra. 

 
Författarna har valt en deduktiv ansats till sin analys. Uppsatsens problem och syfte 

härstammar från tidigare forskning, som också har bildat ett analytiskt ramverk att 

göra återanknytningar till. Detta är ett exempel på en deduktiv metod (Yin, 2003). 

Även strukturen i analysen är deduktiv då den är grupperad och strukturerad 

(Saunders et al, 2009, s. 491). Genom att utnyttja en deduktiv ansats har det gjorts 

lättare för författarna att koppla studien till tidigare forskning inom 

undersökningsområdet (Saunders et al, 2009, s. 490).  

 
2.7	  Primärdata	  	  

I studien använder sig författarna av primärdata. Primärdata är information som är ny, 

det vill säga data som man samlar genom att själv göra observationer, intervjuer etc. 

(Saunders et al, 2009, s. 256) I detta fall har som tidigare nämnts primärdata insamlats 

genom semistrukturerade intervjuer. Detta har skett genom att författarna 

inledningsvis kontaktat intervjuobjekten, både via telefon och e-post. För att få tag i 



	  
	  

	   14	  

telefonnummer och e-postadresser till adekvata personer, har författarna exempelvis 

använt årsredovisningar och skogsföretagens hemsidor för att hitta information. 

Skogsvärderarnas kontaktuppgifter har funnits genom LRF-konsults (Lantbrukarnas 

riksförbunds konsultverksamhet) och skogsstyrelsens hemsidor.  

	  
2.8	  Reliabilitet	  	  

Reliabilitet är en viktig faktor i en undersökning, eftersom en hög reliabilitet innebär 

att studien är tillförlitlig (Saunders et al, 2009, s. 156). Det finns hot mot reliabiliteten 

exempelvis i form av ett partiskt intervjuobjekt eller en partisk observant. En 

undersökning ska kunna göras om under liknande omständigheter och få ett liknande 

resultat. (Saunders et al, 2009, s. 156-157). Om liknande studie skulle få samma 

resultat, är svårt att svara på. Eftersom svaren på intervjufrågorna är subjektiva, finns 

möjligheten att andra tillfrågade personer skulle ge andra svar än de som erhållits från 

intervjuobjekten i denna uppsats. Det finns dessutom risk att om liknande intervjuer 

görs i framtiden, så kan verkligheten komma att se annorlunda ut och därmed göra 

svaren annorlunda än i denna studie. Värdering till verkligt värde enligt IAS 41 är en 

metod som utvecklas löpande, vilket innebär att en sådan risk finns. Att författarna 

intervjuar tre olika yrkesgrupper är dock positivt för reliabiliteten i studien. Genom att 

studien utgår från tre olika perspektiv anser författarna att man stärker resultatet och 

minskar problemet med partiska respondenter. De olika grupperna har kunnat stärka 

varandras svar eller påvisat skillnader i svaren som ökat förståelsen för betydelsen av 

respondenternas befattning för svaren. Vidare har författarna tydligt försökt beskriva 

tillvägagångssättet i arbetet, så att detta kan följas av läsaren och på så vis främja 

reliabiliteten i uppsatsen ytterligare. 

 
2.9	  Validitet	  

Validitet är en annan viktig aspekt när en vetenskaplig undersökning görs och syftar 

till att man faktiskt mäter det man vill mäta (Saunders et al, 2009, s. 157). I detta fall 

var det viktigt att de respondenter som intervjuades hade den kunskap som krävdes 

för att kunna besvara frågorna på ett tillfredställande sätt. Detta ställde krav på vilka 

personer som intervjuades, vilket rent praktiskt ledde till att författarna noggrant valde 

ut sina respondenter. Eftersom författarna ville undersöka IAS 41 kändes det även 

adekvat att rikta in undersökningen på skogsindustrin då detta är en bransch där det 
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finns stora aktörer som måste redovisa till verkligt värde. För validitetens skull kändes 

det även viktigt att kunna förtydliga frågorna för de svarande.  

 
2.10	  Källkritik	  av	  sekundärdata	  

När sekundärdata utnyttjas i en vetenskaplig uppsats, är det av stor vikt att man är 

källkritisk till den informationen som insamlats (Lundahl & Skärvad, 1999, s134). 

Författarna anser att de källor som använts är trovärdiga då en stor majoritet har 

hämtats med hjälp av Uppsala Universitets biblioteksresurser. Samtidigt måste man 

ha i åtanke att den tidigare forskningen oftast inte är objektiv, vilket naturligtvis 

påverkar vad som skrivits. Man måste när man läser tidigare verk ha en skeptisk 

inställning till vad som skrivits och ifrågasätta innehållet (Saunders et al. 2009, s. 64). 

	  

3 Litteraturgenomgång	  
	  

Nedan presenteras referensramen som undersökningen bygger på. Inledningsvis 

presenteras värderingsstandarden IAS 41 och värdering till historiskt 

anskaffningsvärde. Detta för att ge läsaren en djupare förståelse. Därefter beskrivs 

redovisningskvalitetsaspekterna, och sist presenteras en vetenskaplig diskussion 

angående värdering till verkligt värde. 

	  
3.1	  Värderingsmetoder	  

3.1.1	  IAS	  41	  

IAS 41 anger principer för redovisning och utformningen av finansiella rapporter och 

upplysningar rörande jord- och skogsbruksverksamhet (IFRS/IAS, 2005, s.655). Med 

jord- och skogsbruksverksamhet menas exempelvis djuruppfödning, skogsbruk, 

planteringar och havsodlingar. Dessa skilda verksamheter har vissa gemensamma 

drag. De har alla en förmåga att förändas och förändringen kan påverkas genom 

styrning. Dessa värdeförändringen kan även mätas och värderas. Det som består i 

jord- och skogsbruksverksamhet är företagens biologiska förädling av levande djur 

eller växter till jord- och skogsbruksbruksprodukter alternativt till nya biologiska 

tillgångar. (IFRS/IAS, 2005, s.657) 

 
IAS 41 beskriver hur dessa tillgångar ska redovisas och värderas under 

tillväxtperioden, vid produktion, vid nedbrytning samt vid skörd. Vid applicering av 
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IAS 41 används värdering till verkligt värde, vilket förutsätts kunna räknas fram på ett 

tillförlitligt sätt för den aktuella tillgången. Detta antagande kan dock ses över då den 

aktuella tillgången redovisas för första gången alternativt när ett marknadspris saknas. 

Vid en förändring av tillgångens värde skall denna redovisas i periodens resultat. I 

fallet jordbruksprodukter ska exempelvis värdejusteringar göras vid förändringar av 

tillgångens fysiska attribut. Marken som de biologiska tillgångarna odlas på värderas 

inte enligt IAS 41, utan värderas för sig i enlighet med en annan IAS standard. 

(IFRS/IAS, 2005, s.655) 

 
I fall marknadsvärde saknas för en tillgång räknas det verkliga värdet ut genom att 

beräkna nuvärdet av förväntade nettobetalningar från tillgången, diskonterade med en 

för tidpunkten aktuell räntesats. Detta gör man för att kunna fastställa det verkliga 

värdet för en tillgång i dess aktuella skick på dess aktuella plats. (IFRS/IAS, 2005, s. 

659) 

3.1.2	  Historiskt	  anskaffningsvärde	  

Värdering till ett historiskt anskaffningsvärde innebär att en tillgång värderas till det 

värde det hade vid anskaffandet. Värderingsmetoden är nära besläktat med 

försiktighetsprincipen. (Haddad, 2003) Huvudmålet med värdering till 

anskaffningsvärde är att undvika att tillgångar och företag övervärderas. 

Försiktighetsprincipen består främst av tre huvudsakliga betydelser. 

 
• En tillgångs värdeminskning värderas högt samtidigt som en värdeökning 

värderas lågt. 

• Ej realiserade intäkter redovisas inte. 

• Vid flera värderingsalternativ ska det minst värda alternativet användas. 

(Falkman, 2000) 

 
3.2	  Redovisningens	  kvalitetsaspekter	  	  

Inom redovisningen finns det olika bedömningsgrunder för att avgöra om 

redovisningen är användbar. Bland dessa är relevans, trovärdighet, begriplighet 

jämförbarhet och verifierbarhet. För att redovisningen ska vara helt tillfredställande, 

behöver dessa kriterier vara infriade. (Melville, 2011) (Artsberg, 2003, s.166) 

(Knutsson, 2004, s. 16-17) 
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3.2.1	  Relevans	  	  

Det finns framförallt två fundamentala kvalitetsaspekter i användbar finansiell 

information. Den första är relevans, det vill säga att värderingen ska vara till nytta för 

användarnas beslutsfattande behov. Det är framförallt två faktorer som avgör ifall 

information är relevant. Den ena är om informationen bidrar till ett förutsägande 

värde och hjälper användare att förutse framtida utfall. Den andra är om den bidrar 

med ett uppföljande värde, som hjälper användaren att utvärdera tidigare händelser. 

(Melville, 2011 s. 22) (Artsberg, 2003, s. 57) (Knutsson, 2004, s. 17) 

 
3.2.2	  Trovärdighet	  

Den andra fundamentala kvalitetsaspekten är trovärdighet. En trovärdig finansiell 

rapport skall vara neutral, komplett (Knutsson, 2004, s. 17-18), och fri från 

felaktigheter. En neutral rapport är opartisk, alltså fri från manipulation. En finansiell 

rapport är komplett om den inkluderar all användbar information som behövs för att 

användaren skall kunna förstå vad som står i rapporten. Rapporten skall även vara fri 

från materiella felaktigheter såsom fel i beskrivningen av presenterat material och fel i 

processen som användes för att producera den finansiella informationen. (Melville, 

2011 s. 22) (Sundgren et al, 2009) (Smith, 2000) 

 
3.2.3	  Jämförbarhet	  

Detta kvalitativa karaktärsdrag möjliggör för användare att jämföra finansiell 

information om en enhet från en rapporteringsperiod, med en liknande information 

om andra enheter för samma period. Sådan jämförbarhet hjälper användare att fatta 

mer rationella beslut. Jämförbarhet uppnås genom konsekvens, alltså att samma 

metoder skall tillämpas på liknande ting. Antingen en enhet från period till period 

eller olika enheter över en period. (Melville, 2011, s. 23) (Knutsson, 2004, s. 18) 

(Smith, 2000) 

 
3.2.4	  Begriplighet	  	  

Information som anges i rapporten skall vara förståelig för användarna. Obegriplig 

information har inget värde. Begripligheten underbyggs genom att informationen i en 

rapport är tydlig och koncis. Viss komplex information krävs dock i finansiella 

rapporter eftersom de utan denna skulle vara ofullständiga. (Melville, 2011, s. 24)  

 



	  
	  

	   18	  

3.2.5	  Verifierbarhet	  	  

Finansiell information är verifierbar ifall oberoende kunniga observerare kan komma 

överens om att informationen som anges stämmer och därmed bidrar till en trovärdig 

presentation. (Melville, 2011, s. 23) Redovisningen bör även kunna intygas av kvitton 

eller transaktioner. (Smith, 2000)  

 
3.3	  Vetenskaplig	  diskussion	  angående	  verkligt	  värde	  

Förespråkare av värdering till verkligt värde framhåller en ökad relevans i balans- och 

resultaträkning, medan kritiker framhäver bristande trovärdighet som kan uppstå 

framförallt vid avsaknaden av en aktiv marknad. Problemet är då att uppskattningar 

av framtida kassaflöden, alltså orealiserade vinster och förluster, måste göras. Dessa 

uppskattningar görs oundvikligen med ett visst mått av subjektivitet vilket kan hämma 

värderingens trovärdighet. (Danbolt & Rees, 2007) (Barth, 1994) (Lorentzon, 2011) 

(Shipper, 2005) Subjektiva skillnader i uppskattning av grundparametrar som 

exempelvis avkastningskrav, kan ha stora effekter på resultatet (Bengtsson, 2006). 

Svårigheter att skapa välfungerande värderingsmodeller och det extra arbete värdering 

till verkligt värde kan innebära är även aspekter som lyfts fram som problem med 

införandet av IAS 41 (Andersson, Berglund, & Ejerlund, 2005). Den ovan nämnda 

problematiken som uppstår vid avsaknaden av en aktiv marknad bekräftades vid en 

studie genomförd i Australien där slutsatsen drogs att IAS 41 ökar förståelsen och 

relevansen för intressenter när aktiv marknad existerar. I kontrast till detta uppstod 

svårigheter då en aktiv marknad inte finns och istället nuvärdesberäkningar av 

framtida kassaflöden krävs. I dessa fall finns utrymme för misstolkningar och 

manipulation av informationen i de finansiella rapporterna. Detta i kombination med 

långa avverkningscykler leder till att värden i resultaträkningen blir volatila, vilket 

kan ha en negativ inverkan på redovisningens trovärdighet. (Herbohn & Herbohn, 

2006) 	  

 
Antaganden om framtida kassaflöden blir osäkra eftersom värdet baseras på 

hypotetiska transaktioner på balansdagen, transaktioner som för skogsindustrin i 

många fall inte komma att ske förrän om 80 – 100 år. Den tidigare nämnda 

manipulationsrisken skapas eftersom det finns ett spelutrymme inom 

värderingsreglagets ramar samtidigt som den externa kontrollen av redovisningen blir 

komplex vid uppskattningar om framtida kassaflöden. (Marton, 2008) Det är till och 
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med troligt att företag kommer att påverka värderingen till verkligt värde så att man 

själv gagnas av detta, när möjlighet ges (Bingsby, 2004).  

 
Vid den tidigare använda värderingsmetoden, historiskt anskaffningsvärde, 

tillämpades försiktighetsprincipen vilket innebär att förväntade förluster värderas högt 

medan förväntade vinster värderas lågt. Syftet med detta är att bland annat motverka 

att tillgångar övervärderas och förhindra möjligheten för företagsledningar att påverka 

resultat efter egna intressen. Att möjligheter minskar för företagsledningar att påverka 

värden för eget intresse, leder till att företaget sköts bättre vilket i sig leder till 

värdeökningar i företaget. Vid värdering till verkligt värde tillämpas inte 

försiktighetsprincipen vilket alltså kan innebära att det skapas rum för 

företagsledningar att redovisa efter kortsiktiga incitament vilket i förlängningen är 

negativt för företaget. (Watts, 2003) 

 
Redovisning till verkligt värde visar, till skillnad från anskaffningsvärdet, det 

nuvarande värdet av tillgångar och demonstrerar därför en mer relevant bild av det 

sanna värdet. Värdering till verkligt värde ger därför intressenter en bättre bild av 

företagets olika tillgångar. (Barlev & Haddad, 2003) Redovisning av biologiska 

tillgångar till historiskt anskaffningsvärde är irrelevant eftersom det egentliga värdet 

av dessa ökar med tiden och priset förändras, vilket ej avspeglar sig i balansräkningen 

med denna metod. Detta är däremot en aspekt som verkligt värde tar hänsyn till, där 

syftet med metoden är att ge läsare en förbättrad uppfattning om ett bolags finansiella 

utveckling (Edenhammar, 2004). (Godfrey, 2006) Läsare av finansiella rapporter där 

tillgångar värderats till anskaffningsvärde får helt enkelt inte tillgång till viktig 

beslutsgrundande information om tillgången efter anskaffningstillfället (Shortridge, 

Schoroeder & Wagoner, 2006). Verkligt värde erbjuder en bättre indikation om 

framtiden än kostnadsbaserade värderingsmetoder (Paterson, 2001). 

 
Det är viktigt att visa fullständighet och ärlighet mot investerare och andra 

intressenter och alltså vara så transparent som möjligt. För att kunna vara transparent 

krävs en redovisning av hög kvalitet som återspeglar verkligheten och därför den 

aktuella marknadssituationen. Med detta i åtanke anser förespråkare att värdering till 

verkligt värde är överlägset det historiska anskaffningsvärdet. (Barlev & Haddad, 

2003) Dock kan problem uppstå då det inte finns ett aktivt marknadspris. Relevansen 

kan bli lidande då alltför många uppskattningar måste göras, vilket i sin tur även kan 
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leda till att den redovisade informationen blir missvisande (Magnan & Thornton 

2010). Utbytet mellan trovärdighet och relevans är en balansgång som kan drabba 

intressenter då relevant information som inte är tillräckligt trovärdig är oanvändbar 

för redovisningens läsare (Shortridge et al., 2006). 

 
Den ökade detaljrikedomen i redovisningen av tillgångar leder till att redovisningen 

blivit svårare att förstå. Vidare kommer standardsättarnas strävan efter att värderingen 

ska vara teoretiskt korrekt i vägen för vad som är redovisnings verkliga syfte, att 

kunna användas som beslutsunderlag vid exempelvis analyser av företag. (Bohlin, 

2009) Att den finansiella information som anges i rapporter ska vara begriplig, är 

självklart. Dock krävs det att läsaren har en viss förkunskap för att på bästa sätt kunna 

tolka informationen som anges i redovisningen. Företag ska inte utelämna detaljer för 

att underlätta förståelsen, ifall denna är av vikt och bidrar till fullständighet i 

redovisningen. (Smith, 2000) (Artsberg, 2003).  

 
För att tillfredställande jämförbarhet ska uppnås krävs att tre förutsättningar uppfylls; 

1. Tidpunkten för värderingen sker vid samma tidpunkt, 2. Värderingen påverkas inte 

av geografiskt läge, 3. Subjektivitet ej krävs i bedömningen på grund av att aktuella 

marknadspriser finns att tillgå (Barlev & Haddad, 2007). Vissa kritiker menar att 

införandet av redovisningsstandarderna inte har lett till någon direkt jämförbarhet, 

vilket var IASB:s huvudmål. De många och svåra bedömningarna som krävs vid 

värdering av tillgångar till verkligt värde tillsammans med att olika företag kan ha 

olika incitament att redovisa vissa resultat försvårar jämförbarheten (Marton, 2009) 

(Edwards & Bell, 1972). Utrymmet för subjektivitet i bedömningen av det verkliga 

värdet resulterar i att tillgångar värderas olika mellan företag, vilket resulterar i sin tur 

att harmoniseringen och jämförbarheten hämmas (Elad, 2004), men även att 

kvaliteten på redovisningen kommer att skilja mellan olika företag. (Herbohn & Elad, 

2011) Samtidigt menar andra forskare att verkligt värde och IAS 41 leder till ökad 

transparens och jämförbarhet eftersom standarden innebär att företag nu värderar på 

ett mer likartat sätt än tidigare (Penttinen & Rantala, 2008). 

 
Kritiker menar att verifierbarheten minskar vid värdering till verkligt värde, 

framförallt när det ska göras uppskattningar om kassaflöden över långa perioder. När 

uppskattningar ska göras för en lång period blir de väldigt hypotetiska och olika 

företag eller experter kommer förmodligen fram till olika värden och resultat. (Watts, 
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2003) Att managers kan ha ett informationsövertag över de kontrollerande organen är 

också ett problem. Detta kan ske när företag av olika anledningar inte kan värdera 

efter ett marknadspris. Problemet består av att företagen ofta har bättre möjlighet och 

tillgång till att analysera den relevanta informationen som krävs för att göra en 

bedömning av tillgångens värde. (Laux & Leuz, 2009) Skog är ett exempel på en 

tillgång som kräver hög kompetens hos den som utför granskningen av värderingen 

på grund av dess komplexitet (Gilbertson & Preston, 2005). 

 

4 Empiriskt	  resultat	  
	  

I denna del redovisar författarna den genomförda undersökningen, uppdelad utefter 

yrkesgrupp och kvalitetsaspekt. Avsnittet inleds med en företagsbeskrivning. 

 
4.1	  Företagsbeskrivning	  
 
4.1.1	  Holmen	  AB	  

Holmen AB är ett av Sveriges största skogsföretag, och äger idag ca 1,3 miljoner 

hektar mark. Koncernen Holmen tillverkar kartong, tryckpapper och trävaror samt 

driver även verksamhet inom energi och skogsbruk. Företaget grundades 1609 men 

verkade då inom vapenproduktion. Genom åren har Holmen verkat inom flera olika 

produktionsområden såsom vapenproduktion, mässingsproduktion, pappersvaror och 

trävaror. (Holmen, 2013) 

	  

4.1.2	  Bergvik	  skog	  

Bergvik skog äger över 2,3 miljoner hektar skogsmark i Sverige och drygt 100 000 

hektar mark i Lettland. Bergvik skog bildades år 2004, och i och med bildningen av 

företaget förvärvades Stora Ensos- och Billerud Korsnäs skogsfastigheter. Bergvik 

skog har som syfte att ”genom ägande och hållbart brukande av skog, mark och 

vatten, optimera företagets avkastning och värde”. (Bergvik skog, 2013) 

	  
4.1.3	  SCA	  

SCA är ett världsledande företag inom hygienprodukter och skogsindustri. Företaget 

producerar hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter. SCA var vid 

grundandet 1929 ett rent skogsbolag. Bakom grundandet av bolaget stod den svenska 
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finansmannen Ivar Kreuger. SCA äger idag över 2,6 miljoner hektar skogsmark i 

Sverige. (SCA, 2012) 

 
4.1.4	  Sveaskog 

Sveaskog är Sveriges största skogsägare och äger ca 3,1 miljoner hektar produktiv 

skogsmark vilket motsvarar nästan 14 % av hela Sveriges produktiva skogsmark. 

Företagets grundades 2001 och dess verksamhet går främst ut på försäljning av 

produkter från skogen samt utveckling av skogens övriga värden. (Sveaskog 2012) 

 

4.2	  Intervjuer	  med	  företag	  
Samtliga	   intervjuade	   företagsrepresentanterna	   har	   ansetts	   ha	   god	   kunskap	   om	  

skogsvärdering.	   De	   har	   befattningar	   såsom	   ekonomichef,	   controller	   och	  

redovisningsansvarig.	  

	  
4.2.1	  Värderingen	  

Eftersom författarna efter intervjuer med företagen insett att alla företags 

värderingsprocess i stort går till på samma sätt så presenteras detta i en beskrivande 

text som representerar alla företag. 

 
Alla skogsföretagens värdering utgår från en nuvärdesberäkning av framtida 

kassaflöden som skogsbeståndet förväntas generera. Detta görs genom en bedömning 

av framtida pris- och kostnadsutveckling och en avverkningsplan. Avverkningsplanen 

sträcker sig över 100 år vilket är det tidsspann alla företag anser vara skogsbeståndens 

avverkningscykel. Avverkningsplanen tar upp hur mycket skog som ska avverkas 

årligen och uppdateras ca var tionde år, bortsett från Sveaskog som gör uppdateringar 

vart femte år. Vid uppdateringstidpunkten görs inventeringar av skogsbeståndet för att 

kontrollera hur mycket skogen har växt, hur mycket som har avverkats och en 

bedömning av skogens allmänna välmående. Utifrån vad som kommer fram från 

dessa inventeringar justeras avverkningsplanen. Bedömningar av framtida prisnivåer 

och kostnader utgår främst från trender från de senaste 5-10 åren i kombination med 

inflationstillägg. En av Holmens representanter menar att detta inte är svårt de 

närmsta åren men att det blir väldigt hypotetiskt ju längre fram i tiden man kommer. 

Dock anses de antaganden som görs vara de som för tillfället bäst speglar framtiden. 

Bergvik skogs representant menar att företagen vill ha en så stabil värdekurva som 

möjligt, vilket innebär att kortsiktiga pris- eller kostnadsförändringar inte leder till 
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några fluktuationer i värdekurvan. Enligt SCA så bestäms diskonteringsräntan utifrån 

en bedömning av avkastningskravet inom den svenska skogsindustrin. 

 
4.2.2	  Relevans	  /	  trovärdighet	  

Holmens representant anser att värdering till verkligt värde bygger på en del 

subjektiva bedömningar vilket innebär att olika aktörer förmodligen inte skulle 

värdera samma skogsinnehav till samma värde. Tidigare princip, värdering till 

anskaffningsvärde, medförde inga uppskattningar i värderingen. Dock var det 

redovisade värdet beroende av när anskaffningen skedde, vilket minskade relevansen i 

värderingen. Vid värdering till verkligt värde finns dock en viss osäkerhet på grund av 

de uppskattningar som måste göras, vilket skulle kunna hämma trovärdigheten i 

redovisningen. Holmen försöker dock minimera utrymmet genom strikta interna 

processer. Företaget har en känslighetsanalys i redovisningen som beskriver vad 

förändringar i olika parametrar har för inverkan på tillgångars värde. Detta för att ge 

läsaren en chans att analysera på egen hand. Trots trovärdighetsproblematiken anser 

Holmens representant att den ökade relevansen värdering till verkligt värde ger, väger 

upp den minskade trovärdigheten då metoden ger en sannare bild av tillgångars värde. 

 
Bergviks representant menar att de uppskattningar som görs vid värdering av skog till 

verkligt värde minskar trovärdigheten i redovisningen, vilket blir tydligt vid en 

jämförelse med historiskt anskaffningsvärde. Problemet uppstår dels då spelrum att 

påverka värderingen skapas, men även eftersom antagandena om framtida 

kassaflöden blir hypotetiska, vilket medför stor risk för felbedömning. Representanten 

menar samtidigt att Bergviks interna processer motverkar spelrummet och att verkligt 

värde visar en mer relevant bild av tillgångar eftersom det presenterar värdet på 

balansdagen och inte vid anskaffandet. För att öka trovärdigheten i redovisningen 

försöker Bergvik vara transparenta och redovisar mycket och relevant information, 

som exempelvis en känslighetsanalys för att hjälpa läsaren. Han menar alltså att 

värdering till verkligt värde har brister kopplat de uppskattningar som görs, men att 

det fortfarande är en bättre metod än värdering till anskaffningsvärde.  

 
SCA:s representant anser att värdering till verkligt värde är både mer tillförlitligt och 

relevant jämfört med anskaffningsvärde. Han är medveten om att det finns ett visst 

utrymme för företaget att påverka hur värderingsmodellen ska se ut, men att det 

därefter inte erbjuds något stort spelrum att påverka det slutliga värdet, eftersom man 
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måste hålla en konsistent värderingsmetod över tiden. Han menar även att företaget är 

kompetent nog att man trots de uppskattningar som måste göras, kan redovisa skogens 

värden på ett trovärdigt sätt som stämmer överens med verkligheten. Skog är en 

tillgång som ofta innehas under lång tid och anskaffningsvärdena blir då med tiden 

irrelevanta. Värderingen till verkligt värde är mer komplicerad än värdering till 

historiskt anskaffningsvärde, men fördelarna med metoden väger upp nackdelarna. 

 
Sveaskogs representant anser att relevansen vid värdering till verkligt värde är hög 

eftersom det leder till att företagets finansiella rapporter redovisar användbar 

information. Jämfört med historiskt anskaffningsvärde ger värderingen en mer 

relevant bild då ett verkligt värde justeras efter värdeförändringar vilket inte ett 

anskaffningsvärde gör. Det finns ett visst spann för företaget att påverka det verkliga 

värdet, då det bygger på uppskattningar av flera parametrar. Dock menar han att 

problemet minskas eftersom Sveaskog har ett strikt regelverk som man följer inom 

företaget. Värderingen görs efter en nuvärdesberäkning av framtida kassaflöden vilket 

inte alltid speglar verkligheten och därmed skulle kunna innebära problem gällande 

trovärdighet. Trots att Sveaskog är nöjda med sina värden innebär inte detta att alla 

skulle få samma tillgångsvärden som de. 

	  
4.2.3	  Jämförbarhet	  

Enligt Holmens representant var det tidigare svårt att jämföra de olika företagen 

eftersom skogen var införskaffad vid olika tidpunkter. Två olika företag kunde 

redovisa ett likvärdigt skogsbestånd till helt olika värden beroende på tid för inköp. 

Vid verkligt värde följer de olika företagen samma värderingsmönster där alla 

försöker spegla tillgångarnas egentliga värde vilket skapar en god grund för 

jämförbarhet mellan företagen 

 
Bergviks representant säger att det nu är ett likvärdigt tänk i hela Europa vilket 

medför att läsare lättare kan jämföra företag emellan både på en nationell och 

internationell nivå och även att företag lättare kan kommunicera sinsemellan. Han 

menar vidare att företagen sneglar på varandras värderingsmetoder och diskuterar 

något sinsemellan för att på så sätt ligga i samma tankebanor. Detta för att öka 

jämförbarheten mellan de olika företagen.  

 



	  
	  

	   25	  

SCA:s representant menar att den nationella jämförbarheten är hög vid den nuvarande 

värderingsmetoden då många företag strävar efter att värdera tillgångar till ett värde 

som representerar dagens verkliga värde. Han menar även att den internationella 

jämförbarheten är god på grund av att de gemensamma standarder som nu råder. IAS 

41 skapar bättre förutsättningar för harmonisering och jämförbarhet än tidigare, då 

lokala regler styrde. Nu har företag liknande principer att följa.  

 
Sveaskogs representant anser att jämförbarheten mellan företagen är hög eftersom 

standarderna som företagen följer är strikta och att mer information ges i 

redovisningen nu än tidigare. Företagen redovisar ofta även framtidsprognoser vilket 

gör det möjlighet att jämföra företagens respektive framtidsutsikter. Enligt 

representanten har även de olika skogsföretagen en känslighetsanalys med i 

redovisningen vilket ger möjlighet till att jämföra hur förändringar i olika parametrar 

har för påverkan på värden i de olika företagen 

	  
4.2.4	  Begriplighet	  

Holmens representant menar att den ökade svårighetsgraden i utförandet och 

förståelsen av värderingen är nackdelar. Värderingen blir ganska teoretisk och 

komplex vilket leder till svårigheter för utomstående att få insyn i företaget och även 

att förstå hur vissa värden uppkommit i och med de många uppskattningarna som 

görs. Holmen arbetar därför mycket med att vara tydliga och transparanta i sin 

redovisning.  

 
Enligt Bergviks representant är standarderna eventuellt lite överambitiösa vilket kan 

leda till onödig komplikation. Problemet som uppstår är att värderingsmetoden kräver 

mer av läsaren ifall denna vill skapa sig en djupare förståelse i hur värdet uppstått.   

 
SCA:s representant anser att värdering till verkligt värde ställer högre krav på läsaren 

än vid värdering till anskaffningsvärde. Det finns mer information för läsaren att ta in 

och analysera för att kunna skapa sig en tydlig bild av tillgångars värde. Dock ska 

redovisningen inte vara svår att förstå för personer som besitter förkunskap inom 

området. 

 
Sveaskogs representant anser att redovisningen borde vara begriplig för insatta 

personer men att det förmodligen kan vara svårt att förstå vissa delar som oinsatt. 

Exempelvis kan det för en utomstående vara svårt att förstå vissa poster i 
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resultaträkningen som ska spegla framtiden men som i dagsläget saknar kassaflöde. 

Det ställs högre krav på företagets externa och interna redovisning. 

 
4.3	  Intervjuer	  med	  revisorer	  

De intervjuade revisorerna är inblandade i revisionen av två av de aktuella företagen. 

	  
4.3.1	  Hur	  går	  revisionen	  till?	  

Revisor 1 menar att revisorer främst inriktar granskning mot vilka metoder och 

modeller som använts. Modellerna används i framtagandet av inflationsantaganden, 

diskonteringsräntan och avverkningsplanen. Det är svårt för revisorer att fullt ut 

verifiera antaganden om framtida kassaflöden som företagen själv gör, eftersom 

företagen har mest kunskap om sitt skogsbestånd. Det finns dock i revisorsteamet en 

värderingsexpert som är insatt inom området. Det är enligt revisor 1 viktigt att 

redovisningen inte är föränderlig, att företag inte byter mellan metoder från år till 

år. Skogsföretagen gör en ny avverkningsplan ungefär var tionde år som går 

igenom tillståndet i skogen, förväntad tillväxt och avverkning årligen de  

kommande åren i upp till hundra år. För varje år görs antaganden om virkespris och 

avverkningskostnader och det resulterande förväntade kassaflödet diskonteras.  

 
Revisor 2 menar att revisorerna i hans team framförallt kontrollerar om de modeller 

företagen använder i sin värdering är relevanta och om det finns en kontinuitet i 

användandet av dessa. Han menar vidare att skogsföretagen har mer kunskap i själva 

värderingen och skogsbeståndet i allmänhet än vad revisorerna har, vilket leder till att 

det är svårt för revisorerna att verifiera själva tillståndet på skogen. Den intervjuade 

revisorn menar vidare att värden är svåra att verifiera för revisorer när redovisningen 

sker till verkligt värde och det saknas en aktiv marknad. Den stora anledningen till 

detta är att det inte finns ett korrekt värde, utan värdena baseras på antaganden om 

framtiden. Det som revisorer istället försöker verifiera är huruvida tekniker och 

modeller som används är relevanta för syftet och om företaget har tillräckligt mycket 

underlag för att göra bedömningar. Även att företaget har ett långsiktigt tänk i sin 

värdering, alltså att värden inte påverkas för mycket av kortsiktiga förändringar i 

exempelvis efterfrågan och prisnivåer, är något som granskas.  
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4.3.2	  Relevans	  /	  trovärdighet	  

Enligt Revisor 1 är värdering av skog till verkligt värde väldigt teoretiskt på grund av 

att bolaget måste göra många uppskattningar och har lång tidshorisont, vilket  

skulle kunna hämma trovärdigheten. Han menar dock att det låter värre än vad det är 

med att uppskattningar görs för en 100-års period eftersom diskonteringsräntan ”äter 

upp” det mesta av värdet efter tio år. Det finns ett visst utrymme för företagen att 

påverka värderingen genom att exempelvis skifta diskonteringsräntan eller pris och 

volymantaganden. Dock understryker revisorn att han inte tror att företagen utnyttjar 

detta för att använda skogen som en ”justeringspost”, och att alla stora  

förändringar företagen gör granskas noga av revisorer. Revisorn menar även att 

värdering till verkligt värde är en relevant värderingsmetod eftersom det strävar efter 

att ge intressenter en aktuell bild av företagets finansiella ställning. Han lägger till att 

värdering till anskaffningsvärde var en metod som till stor del saknade relevans för 

intressenter då värdet inte var aktuellt. 

 
Revisor 2 menar att trovärdigheten är mindre vid värdering till verkligt värde jämfört 

med anskaffningsvärdet för skogsbestånd. Han menar att trovärdigheten blir lidande 

av de uppskattningar som företagen gör i värderingsprocessen. Han menar att tio olika 

personer skulle komma fram till tio olika värden vilket han menar belyser att 

företagen själva kan påverka värderingen, detta för att det i dagsläget helt enkelt inte 

finns ett korrekt värde. Revisorn anser att företagen överlag gör bra uppskattningar 

och att redovisningen sker på ett tillfredställande sätt. Dock understryker revisorn att 

det är viktigt att se till intressentens perspektiv eftersom det är dessa redovisningen är 

till för. Trovärdigheten må vara mindre vid redovisning till verkligt värde jämfört med 

anskaffningsvärde, men det är mer värdefullt för en intressent att se vad skogen är 

värd idag jämfört med vad den var värd, för i vissa fall många tiotals år sedan, ”det är 

viktigare att kunna ge en osäkrare bild av relevant information än en säkrare bild av 

irrelevant”. 

	  
4.3.3	  Jämförbarhet	  	  

Revisor 1 menar att jämförbarheten mellan skogsföretagens värdering av biologiska 

tillgångar definitivt har ökat sedan införandet av IAS 41. Tidigare kunde olika 

företags värden skilja sig markant åt endast på grund av tidpunkten för skogsinköpet. 

Revisor 1 menar dock att det fortfarande finns en tidsaspekt som kan försvåra 
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jämförbarheten mellan företag. Detta är exempelvis att olika företag kan skriva upp  

tillgångar vid olika tillfällen beroende på tidpunkt för uppdatering av 

värderingsantaganden och avverkningsplaner. Det leder till att företagen kan få  

”hack i kurvan” vid helt olika tidpunkter vilket i sin tur kan vara missledande. 

Eftersom redovisningen är mer komplicerad nu så krävs det tydlighet från företagen. 

IAS 41 har detaljerade upplysningskrav vilket ska underlätta för läsaren av 

årsredovisningen att ta del av och själv utvärdera använda antaganden och jämföra 

bolagens metoder och använda antaganden. 

 
Revisor 2 menar att framförallt känslighetsanalysen som återfinns i årsredovisningen 

ger läsaren ett bra sätt att själv kunna sätta sig in i vad olika bedömningar och 

antaganden kan ha för påverkan på resultat. Han menar att jämförbarheten blivit bättre 

då de olika skogsbolagen redovisade värden beskriver en bild av företagens verkliga 

värde vid samma tidpunkt jämfört med tidigare när. Enligt revisor 2 lägger revisorer 

ett stort värde i att företagen är konsekventa i sin värdering och redovisning inte gör 

stora skiftningar från år till år och kontrollerar därför extra noga när noterbara 

justeringar görs i redovisningen. Han menar att konsekvensen i redovisningen bidrar 

till en hög jämförbarhet mellan företagen. 

 
4.3.4	  Begriplighet	  

Enligt revisor 1 var begripligheten förmodligen större vid redovisning till 

anskaffningsvärde eftersom den var mindre komplicerad. Att begripligheten 

eventuellt är mindre nu vägs dock upp av den ökade relevansen. Det viktigaste för en 

läsare är att det går att förstå hur företaget tänkt och att det finns möjlighet att göra en 

egen känslighetsanalys.  

 
Revisor 2 menar att det väsentliga är att läsaren förstår grunderna och principerna i 

redovisningen snarare än att förstå själva beräkningarna, men menar samtidigt att 

värdering av skog till verkligt värde är en mycket komplex metod som för en oinsatt 

kan vara relativt svårbegriplig. 
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4.4	  Intervjuer	  med	  skogsvärderare	  

De	  intervjuade	  värderarna	  är	  anställda	  av	  antingen	  skogsverket	  eller	  LRF	  konsult.	  

	  
4.4.1	  Trovärdighet	  /	  Relevans	  

Värderare 1 understryker att det finns problem med värderingen av skog till verkligt 

värde. Det är en komplicerad process där felaktigheter kan uppstå. Det är också svårt 

att veta hur nära marknaden man faktiskt ligger. Själva värderingen är en lång process 

och flera förutsättningar kan ändras under tiden. Uppskattningar som görs om 

framtiden är alltid väldigt osäkra även om det är experter som gör dessa. Det säkraste 

är det som har hänt eller händer den informationen är mer tillförlitlig. Värderare 1 

menar även att det finns utrymme för subjektivitet i samband med värderingen. En 

markägare kan exempelvis lämna in ett avkastningskrav till en värderare som inte 

stämmer överens med det generella på marknaden. Det resulterar i så fall i att andra 

förutsättningar än i andra värderingsfall. ”Markägaren vill inte ha det lägsta priset, 

om gårdagens pris var högre än dagens vill man ha det”. Värderare 1 tycker att det är 

svårt att svara på om värderingen till verkligt värde är tillräckligt tillförlitlig, dock är 

det tydligt att det är en nackdel. Vad det gäller relevansen anser värderare 1 att 

relevansen är viktig och att man inte kan utgå från värden som fanns förr ifall man vill 

uppnå en hög relevans exempelvis för intressenter. Värderare 1 menar exempelvis att 

de framtida kassaflödena är mycket intressanta för långivare om skogsägarna ska ha 

möjlighet till förmånliga lån. De flesta vill ju veta vad som gäller nu och inte vad som 

gällde för flera år sedan menar värderare 1.  

 
Värderare 2 menar att värderingsprocessen är komplicerad där diskonteringsfaktorn 

tas upp som ett exempel på en svårighet. Man vet inte hur de framtida priserna 

kommer att se ut på grund av exempelvis kvaliteten på skogen eller konjunkturläget. 

”Hur kompetent man än är kommer värdet man får fram på skogen ändå aldrig att 

stämma helt med det man får för den i framtiden”. Hon menar även att företagen kan 

påverka grundparametrar som gör att resultatet kan skilja sig åt och även att 

förutsättningarna ändras beroende på geografiskt läge. Detta menar värderare 2 kan 

leda problem gällande trovärdighet. Samtidigt menar hon att värdering går till på 

väldigt liknande sätt landet över rent principiellt. Värderare 2 anser att värdering till 

verkligt värde genererar en hög relevans, som kan gagna flera olika intressenter. ”En 
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fingervisning om framtiden är användbar information även om redovisningen inte är 

helt precis”. 

 
Värderare 3 anser att det inte alltid är så att nuvärdesberäkningen stämmer överens 

med vad marknaden säger och poängterar även att ingen är helt felfri i sin analys och 

värdering av skogen, oavsett hur mycket erfarenhet och skicklighet man än besitter. 

Värderare 3 anser att företagen har möjlighet att ändra på grundförutsättningar till 

värderingen, beroende på vilket syfte värderingen har och påpekar även att en 

värdering aldrig kommer att bli helt neutral. Subjektivitet kommer alltid att finnas i 

samband med värderingen, både från värderarens och företagets sida. Denna 

problematik är oundviklig. Han tycker att trovärdigheten är ett problem, men anser 

samtidigt att det är svårt att hitta ett felfritt system. Värderare 3 menar att framtida 

intäkter och utgifter är intressant för alla parter som har någon form av intresse för ett 

skogsbolag, inte minst aktieägare och kunder. Han menar att redovisning till verkligt 

värde bidrar med relevant information till användaren av den finansiella rapporten. 

 
4.4.2	  Jämförbarhet	  

Värderare 1 tycker att jämförbarheten företag emellan gällande skogens värde kan 

vara problematisk, då värderingen är komplicerad och innehåller många aspekter som 

påverkar slutresultatet. ”Ska du kunna jämföra mellan olika skogsägare så måste 

ingångsparametrarna vara lika, vilket inte så lätt att uppnå. Siffrorna på pappret kan 

se lika ut, men de behöver inte ha skapats på samma sätt”, menar värderare 1 och tar 

återigen upp subjektiviteten som ett problem. Jämförelser över tid menar däremot 

värderare 1 inte är så svårt att göra.  

 
Värderare 2 lyfter fram att värdering till verkligt värde i Sverige går till på väldigt 

liknande sätt. Samtidigt kan det vara svårt att jämföra skogsbestånd då 

förutsättningarna ser olika ut överallt, exempelvis både kvalitet och efterfrågan, likväl 

som att subjektiviteten påverkar. Just den geografiska aspekten lyfter värderare 2 fram 

tydligt och menar på att kassaflödena från skogen beror väldigt mycket på detta. 

Växtligheten kan vara annorlunda i olika delar av landet. 

 
Värderare 3 anser att subjektiviteten hämmar jämförbarheten när man värderar till 

verkligt värde. Han menar dock att eftersom företagen nu värderar efter liknande 
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principer, så bör jämförbarheten vara okej. Han anser även att jämförelser över tid är 

relativt okomplicerade att göra.  

 
4.4.3	  Begriplighet	  

Värderare 1 anser att en utomstående som saknar expertkunskaper inom värdering av 

skog borde ha mycket svårt att förstå värdena i en finansiell rapport och hur dessa har 

kommit till. Han menar exempelvis att man måste förstå alla bakomliggande faktorer 

för att kunna begripa ett redovisat värde till fullo. 

 
Värderare 2 anser att informationen i en finansiell rapport borde vara svårförståelig 

för en person som inte är insatt i skogsbranschen, då denna är dynamisk och därför 

komplex och svårbegriplig för en intressent utan expertis. Dynamisk genom 

föränderliga förutsättningar och komplex genom detaljrikedomen. 

 
Värderare 3 menar att redovisningen är svår att förstå för en person som saknar 

expertis. Informationen som anges är detaljerad och kan vara svår att förstå till fullo. 

Samtidigt menar han att det är svårt att få bukt med det problemet eftersom det skulle 

kunna påverka fullständigheten i rapporterna negativt. 
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4.5	  Sammanställning	  av	  det	  empiriska	  resultatet	  
	  
Nedan så har svaren från undersökningens respondenter summerats i tabellform. 

Svaren redovisas på ett standardiserat sätt som underlättar för den läsande att kunna 

göra jämförelser och se vilka mönster svaren som inkommit har bidragit till. Om den 

läsande vidare önskar att fördjupa sig kring svaren, så hänvisar författarna till det 

ovan presenterade empiriska resultatet.   

 
Tabell 1: Sammanställning av empiriskt resultat 

  
Trovärdighet 

 
Relevans 

 
Jämförbarhet 

 
Begriplighet 

 
Verifierbarhet 

 
Holmen 

Finns problem, 
subjektivt. 
Lägre än vid 
anskaffningsvärde. 

Tillfredsställande. 
Högre än vid 
anskaffningsvärde. 

Tillfredsställande. 
Högre än vid 
anskaffningsvärde. 

Finns problem. 
För teoretiskt. 

Saknas information. 

 
Bergvik 

Finns problem, 
subjektivt. 
Lägre än vid 
anskaffningsvärde. 

Tillfredsställande. 
Högre än vid 
anskaffningsvärde. 

Tillfredsställande. 
 

Finns problem. 
Komplicerat, krävs 
mycket av läsaren. 

Saknas information. 

 
SCA 

Relativt 
tillfredsställande. 
Mer trovärdigt än 
anskaffningsvärdet. 

Tillfredsställande. 
Högre än vid 
anskaffningsvärde. 

Tillfredsställande. 
Högre än vid 
anskaffningsvärde. 

Finns problem. 
Ställer högre krav på 
läsaren än vid 
anskaffningsvärdet. 

Saknas information. 

 
Sveaskog 

Finns problem. 
Subjektivt. 

Tillfredsställande. 
Högre än vid 
anskaffningsvärde. 

Tillfredsställande. 
Högre än vid 
anskaffningsvärde. 

Finns problem. 
Svårt för oinsatta att 
förstå. 

Saknas information. 

 
 

Revisor 1 

Finns problem. 
Teoretiskt och 
subjektivt. 

Tillfredsställande. 
Ger en aktuell bild. 
Högre än vid 
anskaffningsvärde. 

Relativt 
tillfredställande. 
Högre än vid 
anskaffningsvärde. 
Ej problemfritt. 
 

Finns problem. 
Lägre än vid 
anskaffningsvärde. 

Finns problem. Kan 
endast verifiera 
metoder och modeller. 

 
Revisor 2 

Finns problem.  
Subjektivt. 
Lägre än vid 
anskaffningsvärde. 

Tillfredsställande. 
Högre än vid 
anskaffningsvärde. 

Tillfredsställande. 
Högre än vid 
anskaffningsvärde. 

Finns problem. 
Komplext och svårt 
för en oinsatt. 

Finns problem. Kan 
endast verifiera 
metoder och modeller. 

 
 

Värderare 1 

Finns problem. 
Komplicerad 
process. 
Subjektivt. 

Tillfredsställande. 
Högre än vid 
anskaffningsvärde. 
Framtida 
kassaflöden 
användbar info. 

Finns problem. 
Olika 
grundparametrar kan 
försvåra. 

Finns problem. 
Svårt för oinsatta. 

Saknas information. 

 
 

Värderare 2 

Finns problem. 
Subjektivt. 

Tillfredsställande. 
En fingervisning om 
framtiden är 
relevant. 
 

Relativt 
tillfredsställande. 
Geografiska 
skillnader kan 
försvåra. 
 

Finns problem. 
Svårt för oinsatta. 

Saknas information. 

 
 

Värderare 3 

Finns problem. 
Subjektivt. 
 

Tillfredsställande. 
Framtiden 
intressant. 
 

Finns problem. 
Subjektivitet. 
Geografiska 
skillnader kan 
försvåra. 

Finns problem. 
Svårt för oinsatta. 

Saknas information. 

Egen illustration 
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5	  Analys	  	  
 
I analysen kommer primärdata att ställas mot tidigare forskning om värdering till 

verkligt värde och IAS 41. Dessa olika sidor kommer att diskuteras och kopplas till 

varandra. 

	  

5.1	  Trovärdighet	  	  

Genom intervjuerna är trenden att respondenter (totalt 8 av 9) i samtliga yrkesgrupper 

anser att det finns problem kopplat till trovärdighet när skogstillgångar värderas till 

verkligt värde. I tre av fyra skogsföretag anser man att trovärdigheten har minskat i 

förhållande till det historiska anskaffningsvärdet, vilket även de båda revisorerna 

menar. Dessa respondenter belyser bland annat svårigheter gällande uppskattningar av 

framtida kassaflöden. Detta kan kopplas till det som exempelvis Marton (2008) anser 

om osäkerhet kring framtida kassaflöden, då dessa inte sker förrän långt fram i tiden. 

Paralleller kan även dras till Andersson et al. (2005) som belyser att det är svårt att 

skapa välfungerande värderingsmodeller för värdering av skog till verkligt värde. 

Problematiken uppstår eftersom det saknas en aktiv marknad för så pass stora 

skogsbestånd som det rör sig om i de fyra skogsbolagens fall. Danbolt och Rees 

(2008) belyser problemet när de i sin artikel menar att avsaknaden av en aktiv 

marknad ökar svårigheten i värderingen på grund av att uppskattningar om framtiden 

måste göras. Även författarna anser att de uppskattningar som görs är något som kan 

skapa osäkerhet redovisningen, eftersom det finns en övergripande risk att 

redovisningen inte kommer vara helt korrekt. Enligt exempelvis Smith (2000) och 

Melville (2011) ska redovisningen vara fri från felaktigheter för att kunna klassas som 

trovärdig. Revisor 2 belyser problemet i sitt uttalande, ”tio olika personer skulle 

förmodligen komma fram till tio olika värden”. Känslighetsanalysen som företagen 

presenterar i sin årsredovisning ger dock läsaren en förståelse om hur olika 

uppskattningar påverkar värden och resultat. Författarna anser att känslighetsanalysen 

bidrar till ökad fullständighet i redovisningen, vilket enligt Melville (2011) och 

Knutsson (2004) är en av de tre faktorer som avgör om redovisning är trovärdig.  

 
Värderarna gör i kontrast till skogsföretagen och revisorerna ingen direkt jämförelse 

med historiskt anskaffningsvärde, men anser även dem att värdering till verkligt värde 

leder till subjektivitetsproblem, kopplat till trovärdighet. Värderarna poängterar att 



	  
	  

	   34	  

beräkningarna oundvikligen görs med ett visst mått av subjektivitet, vilket gör att 

redovisningen påverkas av vem som utför den och vilka eventuella incitament som 

kan ligga bakom värderingen. Att företag eventuellt redovisar efter kortsiktiga 

incitament är något enligt som Watts (2003) betyder att företagen sköts bristfälligt. 

Detta leder på längre sikt till att företagens resultat blir sämre. Att företagen kan ha 

olika incitament att påverka värderingen utefter ett visst syfte hämmar även det 

neutraliteten som Melville (2011) och Knutsson (2004) beskriver som 

trovärdighetsskapande. Det ska dock tilläggas att både företagen och revisorerna anser 

att spelrummet som finns inte utnyttjas av företagen, eftersom man följer strikta 

interna och externa regler som minimerar utrymme för manipulation. Enligt 

författarna finns det dock en viss risk att dessa uttalanden är gjorda utifrån en partisk 

position. Det skulle kunna se illa ut för företagen om det kom fram att de redovisar 

utefter kortsiktiga incitament. Detsamma gäller revisorerna eftersom de är ansvariga 

för den yttre kontrollen och anställda av skogsföretagen. De vill därför förmodligen 

påvisa att redovisningen är tillräcklig, vilket hade kunnat diskuteras ifall företagen 

kom undan med att redovisa efter kortsiktiga incitament.  

 
Värderare 1 menar att redovisningen kan skilja sig beroende på exempelvis olika 

avkastningskrav vilket stöds Bengtsson (2006) som menar att skillnader i 

grundparametrar i värderingen kan ha stor inverkan på resultatet. Detta strider delvis 

mot det som revisorerna och skogsföretagen menar när de säger att företagens interna 

regler motarbetar utrymmet för olika uppskattningar. De andra två värderarna menar 

att företagen kan påverka grundparametrar efter eget syfte och att detta hämmar 

trovärdigheten. Värderarnas påstående går delvis hand i hand med det Bingsby (2004) 

menar, att företag som har chansen att påverka resultatet för egen vinning kommer att 

göra detta. Det bidrar ytterligare till subjektivitetsproblematiken. 

Företagsrepresentanterna menar att man försöker minska spelrummet genom att vara 

så oföränderliga som möjligt och genom att vara oberoende av exempelvis 

konjunkturläge. Här anser dock författarna återigen att skogsföretagens partiska 

position bör finnas i åtanke. Författarna tror likt Bingsby (2004) att det finns möjliga 

incitament för skogsbolagen att påverka parametrar som har effekter på 

redovisningen, såsom kortsiktig vinst eller som Malmqvist (2011) menar skapandet av 

en illusion av jämna resultat. I linje med vad en av skogsvärderarna påpekat så finns 



	  
	  

	   35	  

det få företag som väljer ett mindre fördelaktigt alternativ om det finns andra att tillgå, 

trots att detta skulle vara det mest rättvisande.  

5.2	  Relevans	  

Företagen, revisorerna och värderarna anser alla att värdering till verkligt värde håller 

hög relevans i och med den användbara information den bidrar med. Företagen och 

revisorerna jämför med historiskt anskaffningsvärde och menar att den 

värderingsmetoden saknade relevans. Detta stämmer överens med vad Barlev och 

Haddad (2003) säger, att verkligt värde ger en relevant bild av det sanna värdet 

eftersom det redovisade värdet är aktuellt. Flera intervjuade parter påpekar att 

användare av finansiella rapporter inte har intresse av vad skogen var värd förr, utan 

istället av det aktuella värdet. Värdering till verkligt värde är därför mer relevant än 

historiskt anskaffningsvärde eftersom det inkluderar värdeförändringar, precis som 

Godfrey et al. (2006) och Edenhammar (2004) argumenterar för. 

 
Enligt Melville (2011) och Artsberg (2003) är redovisningen relevant när den ger ett 

förutsägande värde för användaren i sina beslut om framtiden. Värderarna menar att 

det är viktigt för intressenter att tillgodogöra sig information som ger stöd för 

bedömningar om framtiden. Sådan information anser värderarna att ett verkligt värde 

erbjuder. De menar även att anskaffningsvärdet är irrelevant ur detta hänseende. 

Författarna instämmer med värderarna när de ser på situationen ur en intressents 

perspektiv. Det verkar intressantare att få en fingervisning om framtiden än att få veta 

hur en tillgång avskrivits. Likt flera skogsföretag anser författarna att även om 

informationen i de finansiella rapporterna är mindre tillförlitlig än förr, så kan detta 

vägas upp av att den istället är mer relevant. Det är också kring detta den 

huvudsakliga diskussionen kring värdering till verkligt värde ligger, inte minst inom 

IAS 41- och skogsbranschens ramar. Dock menar vissa kritiker att relevansen kan bli 

lidande då alltför många uppskattningar måste göras, eftersom värdets trovärdighet 

kan minska för mycket. Detta kan enligt författarna vara en svår balansgång i 

värdering av skog till verkligt värde, just eftersom det är en industri som kräver 

många uppskattningar i värderingsprocessen. 

5.3	  Jämförbarhet	  	  

Företagsrepresentanterna anser att jämförbarheten är hög vid värdering till verkligt 

värde. Ur resultatet framgår även att tillgångar värderas på ett likvärdigt sätt i 
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företagen, både rent metodiskt men även ur en tidsmässig aspekt i och med den 100-

åriga avverkningsplan som företagen uppdaterar var tionde år (förutom Sveaskog som 

uppdaterar vart femte). Företagsrepresentanterna drar paralleller till 

anskaffningsvärdet och menar att jämförbarheten har ökat med värdering till verkligt 

värde, vilket även revisorerna håller med om. Detta finner stöd i en studie utförd av 

Penttinen och Rantala (2008) som menar att de likartade principer företag värderar 

efter vid verkligt värde skapar en god jämförbarhet. Värderarna tycker dock i kontrast 

till detta att det finns problematik kring jämförbarheten, med tanke på att de 

grundläggande parametrar som skapar förutsättningen för värdering ofta ser olika ut. 

Det skapar komplexitet kring jämförbarhet mellan företag, vilket stödjer det som 

Marton (2009) menar, nämligen att många och svåra antaganden försämrar 

jämförbarheten. Samtidigt understryker värderarna att värderingen principiellt sett ser 

väldigt lik ut landet över, vilket ger en positiv grundförutsättning för jämförbarhet. 

Enligt Melville (2011) och Knutsson (2004) uppnås jämförbarhet genom konsekvens i 

redovisningen. Enligt Holmens representant så drar sig företagen från att göra stora 

förändringar i redovisningen från år till år för att uppnå en stabil värdekurva. Detta 

bör enligt författarna vara något som underlättar jämförbarhet. Författarna håller 

delvis med värderarna om att den komplicerade värderingsprocessen kan leda till 

minskad jämförbarhet. Företagsrepresentanterna menar samtidigt att man delvis 

försöker efterlikna varandra i sin värdering vilket författarna menar skulle kunna 

förebygga den problematiken. Samtidigt kan detta ske på bekostnad av värderingen 

korrekthet enligt författarna. 

 
Enligt Barlev och Haddad (2007) uppnås en tillfredställande jämförbarhet om 

värderingen sker vid samma tidpunkt, om värderingen inte påverkas av geografiskt 

läge och om subjektivitet inte är en faktor i värderingsprocessen. De olika företagens 

värdering uppdateras åtminstone årligen inför bokslut vilket kan anses som 

samstämmigt. En av värderarna menar att olika skogar kan vara olika värda beroende 

av just geografiskt läge. Författarna håller med om detta då det exempelvis kan vara 

olika förutsättningar för växtlighet i olika delar av landet. Många uppskattningar 

måste göras i värderingsprocessen vilket innebär att Barlev och Haddads (2007) tredje 

punkt angående subjektivitet i detta fall undermineras. Enligt Barlev och Haddads 

(2007) teori uppnås alltså inte en tillfredsställande jämförbarhet mellan 

skogsföretagens tillgångsvärdering. Det bör dock tilläggas att en värderingsmetod till 



	  
	  

	   37	  

anskaffningsvärde också fallerar vid en tillämpning av Barlev och Haddads (2007) 

modell. 

5.4	  Begriplighet	  

Alla respondenter är ense om att begripligheten i de finansiella rapporterna kan bli 

bristfällig vid värdering till verkligt värde. Informationen är komplicerad och 

omfattande, vilket gör det svårt för en person utan expertis inom värderingsmetoden 

och branschen att förstå redovisningen. Detta kan kopplas till vad både Bohlins 

(2009) och Herbohn och Herbohn (2006) menar, nämligen att det komplexa systemet 

värdering till verkligt värde bidrar till ökade problem för intressenter gällande 

förståelse. Samtidigt är det viktigt för skogsföretagen att presentera all nödvändig 

information i redovisningen eftersom fullständighet är en av trovärdighetens 

beståndsdelar. Att en redovisning kan vara svårbegriplig för användare är 

problematiskt eftersom det är dessa redovisningen är till för. Som en värderare 

uttryckte det, ”det spelar ingen roll hur relevant en redovisning är, så länge den är 

obegriplig”. Problematiken påverkar förmodligen både intressenter och företagen. 

Intressenter för att de vid en bristande förståelse för redovisningen, kan fatta 

ofördelaktiga beslut gällande exempelvis investering eller långivning. I företagens fall 

kan begriplighetsproblemet leda till att de förlorar intressenter som exempelvis väljer 

att inte investera i företaget just på grund av att de inte fullt förstår redovisningen. 

5.5	  Verifierbarhet	  

De intervjuade revisorerna anser bägge två att verifiering är svårare vid värdering till 

verkligt värde än vid värdering till anskaffningsvärde. Anledningen är att det inte 

finns värden som är korrekta, utan endast värden som är korrekta utefter de metoder, 

modeller och antaganden som görs. Att revisorerna endast kan verifiera metoder och 

modeller som används kan förmodligen skapa utrymme för opportunistiskt beteende 

hos företagen. Av det som framkommit i intervjuerna har revisorerna inte samma 

tillgång till, eller kunskap om själva skogsbeståndet vilket exempelvis gör 

avverkningsplanen svårkontrollerbar, vilket Laux och Leuz (2009) anser vara 

problematiskt. Flera respondenter inom skogsbolagen har även nämnt att 

värderingsprocessen är väldigt komplicerad och i vissa fall svår att förstå för 

utomstående. Detta kan eventuellt också vara ett tecken på att värden i redovisningen 

är svåra att verifiera, vilket även Gilbertson och Preston (2005) belyser då de menar 

att IAS 41 ställer höga krav på de som sköter granskningsarbetet av värderingen.  
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6	  Diskussion	  och	  slutsats	  

Nedan presenteras en sammanfattande diskussion där författarna diskuterar för- och 

nackdelar med kvalitetsaspekterna.  Detta följs av en slutsats. 

	  
6.1	  Sammanfattande	  diskussion	  

De mönster författarna tydligast kan se är främst kopplade till trovärdighet och 

relevans i redovisningen. Relevansen har som tidigare nämnts ökat enligt alla 

intervjuade. Detta går enkelt att härleda till verkligheten där olika intressenter bör ha 

användning av information som kan hjälpa dessa i beslutsfattandet, vilket den ökade 

relevansen har bidragit till. Att trovärdigheten verkar brista i och med de 

uppskattningarna som måste göras kan innebära problem för intressenter. Det är 

uppenbarligen svårt att uppnå tillfredställande trovärdighet och relevans samtidigt, 

men man får dock ställa frågan ifall en bristande trovärdighet genom alltför många 

uppskattningar, även kan hämma relevansen i redovisningen. Denna balansgång har 

tidigare belysts och författarna liksom andra forskare ser detta som ett problem. 

Författarna anser det svårt att ta ett ställningstagande till vilken faktor som väger över, 

men att det finns stark problematik kopplat till värdering av skog ur detta hänseende 

är tydligt.   

 
Att jämförbarheten har ökat anser författarna vara troligt utifrån det empiriska 

materialet. Att jämförbarhetsaspekten däremot helt skulle vara tillfredsställande via 

värdering till verkligt, ställer sig dock författarna kritiska till. Orsaken till detta är 

främst den subjektivitet som genomgående beskrivits i uppsatsen. Samtidigt måste 

man ha i åtanke att det förmodligen är väldigt svårt att hitta en optimal metod som 

tillfredsställer jämförbarhetsaspekten till fullo. Författarna tror att de grundläggande 

principer som gäller med värdering till verkligt värde utgör en bättre grund än vad 

värdering i enlighet med historiskt anskaffningsvärde gjorde. Det bör underlätta för 

skogföretagen att kunna göra jämförelser både nationellt och internationellt. Att det 

kommit fram att företagen försöker efterlikna varandra istället för att själva försöka 

åstadkomma den för dem mest korrekta värderingen, är enligt författarna 

anmärkningsvärt. Det är positivt ifall det förbättrar jämförbarheten i branschen, men 

negativt om det hämmar korrektheten i redovisningen.  
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En aspekt med värdering till verkligt värde av skogstillgångar som verkar vara 

problematisk är begriplighet. Den komplicerade process som värderingen innefattar 

kan vara svår för utomstående att förstå. Att redovisningen är svårbegriplig leder till 

en relativt allvarlig problematik eftersom det underminerar alla positiva aspekter som 

följer med värdering till verkligt värde. Det spelar ingen roll om redovisningen är 

jämförbar och relevant ifall den är obegriplig. Företagen måste samtidigt inkludera 

detaljerad och komplex information i redovisningen för att göra den fullständig.  

 

Att företagen verkar ha ett informationsövertag över kontrollerande organ är enligt 

författarna ett problem. Enligt revisorerna har de inte resurser att kontrollera hur 

företagen bedömer själva skogsbeståndet utan verifierar endast de modeller och 

metoder som används i verifieringsprocessen. Detta leder enligt författarna till 

osäkerhet i värderingen, vilket skapar utrymme för opportunistiskt beteende från 

företagens sida. Företagen verkar dock vara medvetna om problematiken som skulle 

kunna innebära att intressenter tappar förtroende. Genom att vara transparenta i sin 

redovisning och genom att ge användare utrymme för egna analyser och slutsatser 

genom inkluderandet av exempelvis känslighetsanalyser, anser författarna att 

företagen lyckas öka intressenters möjlighet att förstå värden och dess känslighet för 

förändring. 

 

6.2	  Slutsats	  

I inledningen av uppsatsen ställdes forskningsfrågan: Vilka för- och nackdelar finns 

med IAS 41, utifrån redovisningens kvalitetsaspekter? I slutsatsen ska författarna 

besvara denna fråga. 

 
Av de 5 undersökta kvalitetsaspekterna trovärdighet, relevans, jämförbarhet, 

begriplighet och verifierbarhet har undersökningen kommit fram till att värdering till 

verkligt värde av biologiska tillgångar erbjuder en hög relevans samt en relativt hög 

jämförbarhet. Samtidigt finns det problem och tydliga bristfälligheter angående 

trovärdighet, begriplighet och verifierbarhet. Dessa problem uppstår främst på grund 

av den komplexitet som värderingsmetoden innebär och den subjektivitet som skapas 

av att framtidsuppskattningar måste göras. Relevansen är tillfredsställande på grund 

av att den redovisade informationen är aktuell och användbar för intressenter i deras 

beslutsfattande.  Jämförbarheten, som enligt IASB var den aspekt som främst skulle 
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förbättras med IAS 41, är tillfredställande på grund av den principiellt sett likartade 

värderingen branschen igenom. Dock kan jämförbarheten minska något då olika 

företag kan göra olika uppskattningar och använda sig av olika grundparametrar så 

som avkastningskrav.  

 
Undersökningen visar, precis som viss tidigare forskning, att det finns ett utbyte 

mellan relevans och trovärdighet i värdering av biologiska tillgångar. Införandet av 

värdering till verkligt värde har, vid en jämförelse med det historiska 

anskaffningsvärdet, lett till en ökad relevans samtidigt som trovärdigheten har 

minskat. Dessa är två fundamentala kvalitetsaspekter som i skogsbranschens fall inte 

fullt ut verkar kunna tillgodoses samtidigt på ett tillfredställande sätt, vilket 

naturligtvis skapar problem för företagens intressenter. Skogens egenskaper och 

avsaknaden av en aktiv marknad verkar innebära svårigheter att finna en ultimat 

värderingsmetod som på ett tillfredställande sätt kan uppfylla alla kvalitetsaspekter. 

Dagens metod skulle med hänsyn till detta kunna vara ett försök att minimera de mest 

betydande bristerna i redovisningen av skogstillgångar, snarare än att uppnå perfekt 

metod fri från felaktigheter. 

 
Det är svårt att svara på ifall de kvalitetsaspekter som är tillfredsställande väger upp 

de som inte är det eller vice versa. Dock ansåg många respondenter att värdering till 

verkligt värde är en tillräckligt bra värderingsmetod sett utifrån vilka förutsättningar 

tillgången skog ger. Detta kan ge en fingervisning om att kvalitetsaspekterna relevans 

och jämförbarhet väger tungt för redovisningskvalitén. Studien kan utifrån 

jämförelser med alternativa värderingsmetoder, och då främst det tidigare använda 

anskaffningsvärdet, dra slutsatsen att värdering till verkligt värde är en metod som 

majoriteten av respondenterna föredrar.  

 

7	  Begränsningar	  och	  forskningsförslag	  	  

7.1	  Uppsatsens	  begränsning	  

Slutsatserna som studien har lett till har vissa begränsningar gällande 

generaliserbarhet. Detta beror dels på att författarna endast har haft möjlighet att 

utföra ett relativt lågt antal intervjuer, men även för att studien är inriktad på en 

specifik bransch, som regelverket IAS 41 sträcker sig utanför. Samtidigt har personer 

ifrån samtliga börsnoterade skogsbolag i Sverige intervjuats och utöver det, ytterligare 
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personer med expertis inom skogsvärdering. De tre intervjuade yrkesgrupperna har 

alla haft liknande åsikter angående de flesta aspekter vilket ökar trovärdigheten i 

studiens resultat. Författarna anser även att problematiken med partiska respondenter 

minskar då de olika yrkesgruppernas åsikter liknar varandra och de underbygger 

varandras resonemang. Författarna anser därför att studien visar en tydlig bild av 

värderingsproblematiken i skogsbranschen, vilket anses utgöra ett gott bidrag till 

tidigare och kommande forskning inom redovisningskvalitet. 

 
7.2	  Förslag	  till	  vidare	  forskning	  

• Eftersom IAS 41 är en standard som berör alla biologiska tillgångar och inte 

enbart skog, så skulle det vara intressant om det genomfördes studier på andra 

typer av biologiska tillgångar såsom boskap och odlingar med kortare 

tillväxttid, exempelvis potatis och vete. Detta för att framförallt reda ut 

skillnader i hur olika biologiska tillgångarna påverkas av värdering till verkligt 

värde och på så sätt kunna reda ut om det behövs mer unika 

värderingsmetoder för olika biologiska tillgångar. 

 
• En liknande studie skulle kunna vara intressant om den genomfördes ur ett 

renodlat intressentperspektiv. I studien skulle intressenter såsom banker och 

stora aktieägare intervjuas för att ta reda på deras åsikter om värderingen till 

verkligt värde enligt IAS 41 och vad de tycker är användbar redovisning. 
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9	  Bilagor	  
Nedan	  bifogas	  frågorna	  intervjuerna	  har	  grundats	  på	  
	  

9.1	  skogsföretag	  
• Hur går värdering av skog till verkligt värde till? (ex. Hur uppskattas framtida 

kassaflöden och en fungerande diskonteringsränta) Finns det problem i 
processen? 
 

• Vad anser du om att många uppskattningar måste göras från företagens håll i 
värderingsprocessen av skog? (exempelvis antaganden om framtida 
kassaflöden och uppskattning om en diskonteringsränta) Kan det leda till ett 
subjektivitetsproblem? Motivera. 

 
• I och med att det ska göras en del uppskattningar vid värdering av skog till 

verkligt värde, finns det något utrymme för er som företag att inom reglagets 
ramar påverka hur det slutgiltiga värdet ser ut? 

 
•  Hur relevant och trovärdig är värderingen av skog till verkligt värde? 

 
• Går det att göra tillfredställande jämförelser mellan skogsföretagens 

redovisningar vid värdering till verkligt värde. 
 

• Är värdering av skog till verkligt värde begripligt för utomstående?  
 

• I en jämförelse mellan era årsredovisningar före och efter införandet av de nya 
redovisningsstandarderna, vad är de största skillnaderna i den information som 
ges? Ger redovisningarna efter 2005 en mer korrekt och tydlig bild av skogens 
egentliga värde? 

 
• Jämfört med den tidigare värderingsmetoden till historiskt anskaffningsvärde, 

vilka anser du vara de största fördelarna med värdering av skog till verkligt 
värde? Väger fördelarna upp nackdelarna eller vice versa? 

	  

9.2	  Revisorer	  
• Hur går granskningsarbetet och revisionen till av värdering av skog till 

verkligt värde? Hur verifieras att värden är korrekta? 
 

• Hur relevant och trovärdig är värderingen av skog till verkligt värde? 
 

• Vad anser du om att många uppskattningar måste göras från företagens håll i 
värderingsprocessen av skog? (exempelvis antaganden om framtida 
kassaflöden och uppskattning om en diskonteringsränta) Kan det leda till ett 
subjektivitetsproblem? Motivera. 

 
• I och med att det ska göras en del uppskattningar vid värdering av skog till 

verkligt värde, finns det något utrymme för företagen att inom reglagets ramar 
påverka hur det slutgiltiga värdet ser ut. 
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• Två av anledningarna till att de nya redovisningsstandarderna infördes var att 

jämförbarheten mellan företag och inom företag över tid skulle öka och att 
företagen skulle bli mer transparanta. Anser du att värdering till verkligt värde 
enligt IAS 41 har lett till just detta? Motivera 

 
• Är värdering av skog till verkligt värde begripligt för utomstående?  

 
• I en jämförelse mellan skogsbolags årsredovisningar före och efter införandet 

av de nya redovisningsstandarderna, vad är de största skillnaderna i den 
information som ges? Ger redovisningarna efter 2005 en mer korrekt och 
tydlig bild av skogens egentliga värde. 

 
• Anser du att värdering av skog till verkligt värde fungerar bättre än värdering 

till historiskt anskaffningsvärde, väger fördelarna upp nackdelarna? 
	  

9.3	  skogsvärderarevärderare	  
• Finns det problem i värderingsprocessen av skog till verkligt värde? 

 
• Hur relevant och trovärdig är värderingen av skog till verkligt värde? 

 
• Vad anser du om att många uppskattningar måste göras från företagens håll i 

värderingsprocessen av skog? (exempelvis antaganden om framtida 
kassaflöden och uppskattning om en diskonteringsränta) Kan det leda till ett 
subjektivitetsproblem? Motivera. 

 
• I och med att det ska göras en del uppskattningar vid värdering av skog till 

verkligt värde, finns det något utrymme för företagen att inom reglagets ramar 
påverka hur det slutgiltiga värdet ser ut. 

 
• Två av anledningarna till att de nya redovisningsstandarderna infördes var att 

jämförbarheten mellan företag och inom företag över tid skulle öka och att 
företagen skulle bli mer transparanta. Anser du att värdering till verkligt värde 
enligt IAS 41 har lett till just detta? Motivera 

 
• Är värdering av skog till verkligt värde begripligt för utomstående?  

 
• I en jämförelse mellan skogsbolags årsredovisningar före och efter införandet 

av de nya redovisningsstandarderna, vad är de största skillnaderna i den 
information som ges? Ger redovisningarna efter 2005 en mer korrekt och 
tydlig bild av skogens egentliga värde. 

 
• Anser du att värdering av skog till verkligt värde fungerar bättre än värdering 

till historiskt anskaffningsvärde, väger fördelarna upp nackdelarna? 


