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Sammanfattning 

År 2005 införde IASB nya redovisningsprinciper som innebar att tillgångar skall värderas till 

verkligt värde. Syftet med de nya principerna var att de skulle öka redovisningens kvalitativa 

egenskaper och skapa finansiella rapporter som var relevanta, jämförbara, begripliga och 

tillförlitligt framställda. Värdering till verkligt värde baseras på marknadspriser från en aktiv 

marknad för lika eller likartade tillgångsslag. Saknas en aktiv marknad för tillgångsslaget föreslår 

IASB att företaget ska basera tillgångsvärdet på en bedömning av framtida kassaflöden som 

tillgången förväntas generera. Att bedöma framtida kassaflöden är en komplicerad process som 

innebär att en mängd antaganden och bedömningar måste göras. En bransch där det finns en 

avsaknad på relevanta marknadspriser på en aktiv marknad är skogsbranschen. Skogsföretag 

måste därför värdera sina tillgångar genom standarden IAS 41 och därmed uppskatta framtida 

kassaflöden. 

I denna uppsats har vi valt att genom en kvalitativ intervjustudie undersöka hur användandet av 

IAS 41 har sett ut utifrån de kvalitativa redovisningsegenskaperna. Syftet är att öka insikten om 

användandet av IAS 41 utifrån de kvalitativa redovisningsegenskaperna. Studien baseras på en 

fallstudie av Sveaskog där tre nyckelpersoner i värderingsprocessen har intervjuats, tillsammans 

med en dokumentstudie baserad på årsredovisningar. Även en revisor och två externa 

skogsvärderare har intervjuats.  

Studien finner stöd för att IAS 41 har bidragit till en ökad relevans och jämförbarhet i den 

finansiella rapporteringen. Det har inte observerats någon märkbar påverkan på begripligheten 

medan den tillförlitliga framställningen är den kvalitativa redovisningsegenskap som har blivit 

lidande i och med införandet av IAS 41.  
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Förord 

Författarna vill tacka samtliga respondenter som medverkat och bidragit till underlaget i denna 

uppsats. Vi vill även rikta ett stort tack till våra opponenter som hjälpte oss att precisera och 

utveckla uppsatsen. Sist men absolut inte minst vill vi tacka våra kära familjer, vänner och 

närstående för att outtröttligt ha lyssnat på våra osammanhängande och många gånger långa 

utlägg om biologiska tillgångar, kvalitativa egenskaper och IAS 41. 

 

Tack! 

Uppsala den 5 juni 2013 

 

 

 

______________________________             ______________________________ 

                       Mikael Wiborgh              Marcus Almhagen  
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1. Inledning 

I kapitel 1 introduceras den redovisningsstandard som kommer att undersökas i denna uppsats. Därefter följer en 

problemdiskussion som avslutas med en formulering av forskningsfrågan och uppsatsens syfte. 

1.1 Introduktion 

Globaliseringen har medfört att aktörer med olika redovisningsstandarder har börjat handla med 

varandra. Denna utveckling har bidragit till en efterfrågan på en harmonisering mellan 

redovisningsstandarder (Lorentzon, 2011). En harmonisering av redovisningen skulle leda till en 

mer rättvisande marknad där alla aktörer har samma förutsättningar (Sundgren et al., 2009). 

International Accounting Standards Board (IASB) utformade därför en föreställningsram för den 

finansiella rapporteringen som syftade till att öka de kvalitativa redovisningsegenskaperna (Smith, 

2006).  

En huvudsaklig förändring med de nya standarderna var hur företag förväntades redovisa 

tillgångar. IASB föreslog en värdering till verkligt värde, vilket innebär att tillgångsvärderingen 

grundas på att företaget gör en bedömning av marknadsvärdet. De nya standarderna syftade 

framförallt till att öka de kvalitativa egenskaperna i redovisningen där den huvudsakliga 

målgruppen är de internationella kapitalmarknaderna som kräver harmoniserade finansiella 

rapporter (Artsberg, 2005). För att syftet ska uppfyllas är det viktigt att de redovisade värdena 

stämmer överrens med verkligheten och att företag gör jämförbara bedömningar i 

tillgångsvärderingen (Lorentzon, 2011).  

Tidigare användes den historiska anskaffningskostnaden för att värdera tillgångar. Denna metod 

ansågs ha en hög grad av tillförlitlighet då den baserades på vad någon betalat för tillgången 

(Bäckström, 2009). Däremot ansågs metoden vara bristfällig i att bidra med relevant information 

då den inte tog i beaktning hur värdet på tillgången utvecklats. Detta innebar att metoden bidrog 

med värden som var tillförlitliga men som saknade relevans. I och med övergången till verkligt 

värde fick relevansen en större plats i redovisningen, vilket medförde ett fokusskifte i 

redovisningen från bakåtblickande till framåtblickande (Lorentzon, 2011). Vissa menar att denna 

förändring är ett paradigmskifte inom redovisningen (Barlev & Haddad, 2003) som är i storlek 

med när den dubbla bokföringen introducerades (King, 2006).  

1.2 Problemdiskussion 

Syftet med de nya redovisningsstandarderna var att skapa en harmonisering mellan företag och 

att värdet på tillgångar skulle speglas bättre (Precht, 2007). Vid värdering till verkligt värde finns 

det tre olika metoder för att beräkna tillgångsvärdet: 

- I första hand baseras värdet på priser från handel på en aktiv marknad 

- Finns inte en aktiv marknad för tillgången förespråkas en inhämtning av priser från en 

aktiv marknad för liknande tillgångar 

- Återfinns inte heller en aktiv marknad för liknande tillgångar får värderingen baseras på 

diskontering av prognostiserade framtida kassaflöden som tillgången förväntas generera 

När en aktiv marknad inte finns för tillgången eller för liknande tillgångar innebär standarden att 

företagen redovisar ett hypotetiskt marknadsvärde. För att kunna beräkna detta marknadsvärde 

måste en rad uppskattningar och bedömningar göras som ligger till grund för värderingen 
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(Bohlin, 2009). Värdet på en tillgång bygger på en matematisk modell som diskonterar framtida 

kassaflöden under en kalkylperiod med ett visst avkastningskrav. Detta innebär initialt att 

bedömningar angående vilket framtida kassaflöde tillgången genererar måste uppskattas. Därefter 

måste en bedömning av tillgångens kalkylperiod göras, det vill säga en uppskattning om hur länge 

den kommer generera ett kassaflöde. Slutligen måste även ett avkastningskrav, oftare benämnt 

diskonteringsränta beräknas, och här lämnar modellen utrymme för företagen själva att använda 

den räntesats de anser vara lämplig (Lorentzon, 2011). Modellen baseras på en rad antaganden 

som företagen själva har möjlighet att påverka, vilket kan uppfattas som att det finns en risk för 

subjektivitet i bedömningen (Seth, 2003). 

När en tillgångsuppvärdering sker skall den även överföras i resultaträkningen som en intäkt 

(Herbohn & Herbohn, 2006). Detta innebär att företagens intäkter kan till stor del påverkas av 

hur värderingen av tillgångarna ser ut och gör därmed företagens resultat korrelerat med dess 

värdering av tillgångar (Bohlin, 2009). För företagen blir det därför en utmaning att bedöma 

tillgångsvärden när en aktiv marknad inte finns. Värdering med hjälp av en kassaflödesbaserad 

modell lämnar utrymme för att branschspecifika egenheter och subjektiva bedömningar kan 

influera det redovisade värdet (King, 2009). I branscher där tillgångssidan till stor del utgörs av 

tillgångar som värderas till verkligt värde kan små justeringar i värderingsmodellen få en 

omfattande inverkan på det redovisade värdet. En bransch där stora andelar av tillgångssidan 

värderas till verkligt värde är skogsbranschen, där innehavet av växande skog värderas under 

standarden IAS 41. Företagen i skogsbranschen är därför väldigt känsliga för värderingen av sina 

biologiska tillgångar då de utgör stora delar av balansräkningen och har följaktligen en stor 

inverkan på företagens resultat. Således kan intäktssidan till stor del bero av att en 

tillgångsvärdering genomförts som består av en mängd faktorer som måste uppskattas och 

bedömas (Lorentzon, 2011). Följderna av detta kan bli en ökad volatilitet i resultatet (Trussel & 

Rose, 2009) där företagens välmående påverkas till stor del av värderingen av tillgångar.  

I och med IAS 41:s utformande finns möjligheter att göra bedömningar som kan ligga till grund 

för missvisande finansiell information (King, 2009). Förekommer ett utrymme för subjektiva 

antaganden finns en risk att standarden i sig motverkar sitt eget syfte.  Det blir därför intressant 

att undersöka hur användandet av IAS 41 ser ut utifrån de kvalitativa redovisningsegenskaperna. 

Forskningsfrågan i denna uppsats lyder: 

 Hur ser användandet av IAS 41 ut vid värdering av biologiska tillgångar, sett utifrån de 

kvalitativa redovisningsegenskaperna? 

1.3 Syfte 

Studien syftar till öka insikten om användandet av IAS 41 sett utifrån de kvalitativa 

redovisningsegenskaperna. Detta ämnar författarna göra genom att undersöka hur ett svenskt 

skogsbolag använder sig av IAS 41 samt i vilken utsträckning de kvalitativa 

redovisningsegenskaperna uppnås. Genom att göra detta avser vi att utöka den teoretiska 

förståelsen för ämnet och bidraga till vidare forskning och diskussion inom ämnet 

redovisningskvalitet. 
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2. Metod 

I kapitlet metod presenteras och motiveras valet av forskningsansats och datainsamlingsmetod. Hur empiri 

kommer samlas in och analyseras beskrivs följt av den förstudie som genomfördes. Val av fallföretag och 

respondenter motiveras följt av en beskrivning hur de kvalitativa intervjuera genomfördes. Slutligen förs en 

diskussion kring uppsatsens validitet och reliabilitet.  

2.1 Forskningsansats och datainsamlingsmetod 

I denna uppsats ämnar författarna genom en deduktiv ansats genomföra en fallstudie som kan 

förklara hur det praktiska användandet av en teoretiskt formulerad standard ser ut. Genom en 

teoretisk diskussion (se kapitel 3) och en förstudie (se kapitel 2.4) fann författarna en teoretisk 

problematik som kommer undersökas. Genom att inhämta empiri som kan bekräfta det tidigare 

observerade teoretiska sambandet vill författarna förklara delar av den praktiska problematik som 

finns på området. Vid analysen användes till stor del tidigare teori för att förklara frågeställningen 

då författarna anser att datamängden som inhämtats i denna fallstudie inte är av tillräcklig storlek 

för att kunna användas till att generera ny teori. Istället syftar denna studie till att verifiera tidigare 

teori genom att observera och exemplifiera den problematik som tidigare forskning på området 

berört och förklara delar av denna problematik.  

Den primära datainsamlingsmetoden som användes i denna studie var kvalitativa intervjuer. 

Detta motiveras med valet av att genomföra en explorativ studie, då forskningsfrågan kräver en 

förståelse för respondenternas motiv till de svar som fås (Saunders et al., 2009). En kvalitativ 

studie tillåter författarna att skapa en djupare förståelse kring de variabler som förklarar 

forskningsfrågan samtidigt som det underlättar inhämtandet av detaljerad och djupgående 

information (Saunders et al., 2009). En dokumentstudie genomfördes även i syftet att fungera 

som ett supplement till de kvalitativa intervjuerna. Syftet med att genomföra dokumentstudien 

var att skapa en god numerisk förståelse som skulle bidra till att kunna analysera värderingsfrågor 

och vad som har legat till grund för värderingen. De huvudsakliga källorna i dokumentstudien 

utgjordes av årsredovisningar. Motivet för att utöka metoden med en dokumentstudie var dels att 

få en ökad förståelse för hur de publicerade siffrorna sett ut historiskt, men var även viktigt för 

att kunna ställa relevanta frågor i de kvalitativa intervjuerna. Att inhämta information i både text 

och tal syftar till att skapa en bredare bild av problematiken. Utformningen av dessa 

informationskällor brukar skilja sig åt då intervjuer bidrar med en mer spontan uttrycksform än 

det som publiceras i text. Detta kan skapa en bild som skiljer sig från de offentliga dokument som 

offentliga instanser använder i syfte att legitimera sina handlingar eller ge en önskad bild av 

verksamheten. (Saunders et al., 2009) 

Författarna genomförde semistrukturerade intervjuer som utformades kring de teman som ansågs 

relevanta i litteraturgenomgången. På så sätt kunde författarna ställa frågor och få svar som var 

kompatibla med den litteratur som låg till grund för att undersöka och förklara forskningsfrågan. 

De semistrukturerade intervjuerna tillät författarna att på djupet skapa en förståelse för ämnet, 

där respondentera utförligt kunde besvara frågor men även de följdfrågor som dök upp under 

samtalets gång (Saunders et al., 2009). Intervjuformen tillät även respondentera att gå in närmare 

på de ämnen de själva ansåg vara viktiga. Detta bidrog till en diskussion på områden som innan 

intervjuerna inte hade beaktats som centrala, vilket ledde till en bredare förståelse för 

forskningsfrågan (Saunders et al., 2009). Genom att respondenterna i den semistrukturerade 
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intervjuformen tilläts att tänka fritt kunde frågor som de inte tidigare tänkt på att dyka upp, vilket 

bidrog till att skapa en rikare bild av forskningsfrågan (Saunders et al., 2009).  

2.2 Fallstudie som metod 

En fallstudie definieras som en strategi för att göra en undersökning som involverar empirisk 

analys av ett specifikt samtida fenomen inom dess verklighetssammanhang, genom att använda 

flertalet källor som bevis (Robson, 2002). Författarna fann fallstudien lämplig att använda då den 

avser att svara på frågor som hur, vad och varför. Metoden används frekvent inom explorativa och 

förklarande undersökningar (Saunders et al., 2009), vilket gjorde den lämplig för forskningsfrågan 

i denna uppsats. Fallstudien kännetecknas av olika karaktäristiska drag (Merriam, 1994) som 

redogör för dess användningsområden samt motiverar valet av metod i denna uppsats: 

- Fallstudien används för att skaffa djupgående insikter om en viss situation och hur 

inblandade individer tolkar den 

- Processen och kontexten är i fokus snarare än resultatet och enskilda variabler 

- Fallstudien upptäcker snarare än bevisar 

- Den kvalitativa fallstudien är en intensiv analys och beskrivning av ett begränsat fenomen 

- Fallstudien är inriktad på insikt och tolkning snarare än hypotesprövning 

Kvalitativa intervjuer är ett lämpligt sätt att samla empiri i en fallstudie då de fungerar för att ge 

en helhetsbild av hur olika regler tolkas och används i praktiken (Saunders et al., 2009), i detta fall 

i samband med värdering. Hur respondenterna tolkar och använder informationen angående 

redovisningsstandarden blir därför avgörande för studiens tillförlitlighet (Saunders et al., 2009). 

2.3 Operationalisering 

Intervjuerna baserades på en intervjuguide som utformades i syfte att säkerställa att de ställda 

frågorna bidrog till att svara på det undersökta problemet (se bilaga 1). Huvudsakligen bestod 

intervjuguiden av två huvudområden; användandet och effekter. Området som handlade om 

användandet syftade till att utforska hur respondenten och/eller dess arbetsgivare arbetade för att 

värdera sina tillgångar. Denna del innefattade ett fåtal standardiserade frågor men var i övrigt 

relativt ostrukturerad. Anledningen till detta var att värderingsprocessen såg olika ut hos olika 

respondenter varför det i intervjufasen var mer effektivt att ställa mer ingående frågor om just 

den undersökte respondentens bild av värderingsprocessen. Detta möjliggjorde även en öppenhet 

hos respondenten att fritt beskriva hur den ansåg värderingsprocessen gå till och ta upp frågor 

som just den anser vara viktig. 

Den andra delen av intervjuguiden utformades kring temat effekter. Denna del avsåg till att 

undersöka hur väl de kvalitativa redovisningsegenskaperna uppfylls i praktiken. Genom att 

undersöka vilka effekter respondenterna hade sett var ambitionen att skapa en övergripande bild av 

synen på användandet och väl de uppfyllde redovisningsegenskaperna. Denna del innebar en 

större mängd standardiserade frågor i syfte att behandla en aspekt i taget av IAS 41. Anledningen 

att denna del var mer standardiserad beror på att det annars kan bli svårt att särskilja olika 

effekter av värderingen om de inte separeras, då många av effekterna faktiskt hänger samman.  

Genom att dela upp frågorna i mindre underteman syftade författarna till att få ett tydligare svar 

på varje enskilt område. De underteman som utformades var skillnader i användande, redovisningens 

kvalitativa egenskaper samt intressentperspektiv. Genomgående för intervjuerna var att respondenten 
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uppmanades att tänka fritt och gärna ta upp områden som den ansåg vara viktiga. Frågorna 

ställdes på ett sätt där respondenten uppmanas att betona både det positiva och det negativa med 

frågeställningen. Blandningen av en standardiserad och ostrukturerad form tillät oss att få de 

sökta svaren samtidigt som respondenterna kunde tänka fritt och bidra med information som 

troligtvis inte hade framkommit vid en enbart standardiserad intervju.  

2.4 Förstudie 

En förstudie genomfördes innan huvudstudien för att säkerställa att motiven för att genomföra 

huvudstudien var tillräckligt signifikanta. Detta hjälpte författarna att få en bredare insikt i ämnet 

samtidigt som det bidrog till en förståelse som ledde till att forskningsfrågan kunde preciseras. 

Studien avsåg även att testa om den vid tillfället avsedda dokumentstudien som metod skulle 

fungera att använda för denna uppsats. Förstudien inleddes därför huvudsakligen med 

dokumentstudier som bestod av forskningslitteratur och årsredovisningar. Vidare bestod studien 

huvudsakligen av tre steg där det inledande steget bestod av att lokalisera användandet av verkligt 

värde. Därefter ändrades valet av metod för uppsatsen och sedan kunde ett urval av fallföretag 

sammanställas.   

Inledningsvis tog författarna en bred ansats och studerade litteratur på ämnet verkligt värde, 

parallellt med analyserande av tio svenska företags årsredovisningar över en tioårsperiod. Dessa 

företag var spridda över olika branscher, vilket gjordes i syfte att kartlägga inom vilka företag eller 

inom vilken bransch värdering till verkligt värde var vanligt förekommande. Författarna sökte 

även till att försöka lokalisera specifika poster i årsredovisningarna som sett till numeriska mått 

hade påverkats av införandet av IFRS standarder 2005. Genom att lokalisera dessa mått kunde 

författarna få en mer specifik bild av vilka företag och faktorer som var intressanta att undersöka. 

Det skulle dock uppenbaras att det var svårt att härleda numeriska förändringar i årsredovisningar 

till användandet av värdering till verkligt värde. Istället börjades en utvärdering av alternativa 

metoder för att inhämta empiri, där författarna efter överläggning med handledare kom fram till 

att dokumentstudierna måste utökas med kvalitativa intervjustudier. Slutligen kunde tidigare 

forskning på ämnet i kombination med studierna av årsredovisningar leda till att författarna fann 

värdering till verkligt värde vanligast förekommande hos skogsbolag med biologiska tillgångar 

som huvudsakliga tillgångsposter.  

Vidare analyserades litteratur kring värderingen av biologiska tillgångar. Detta skedde genom 

forskningsartiklar men även genom informationsinhämtning från IASB:s uttalade regelverk och 

regleringar. Svenska skogsbolags årsredovisningar studerades även i syfte att skapa en förståelse 

kring hur företagen själva går tillväga i praktiken vid en värdering till verkligt värde. Med hjälp av 

detta fann författarna att det återfanns ett visst spelrum för bedömningar som sedan låg till grund 

för värderingen. Trots detta spelrum hade alla svenska skogsbolag gjort en gemensam tolkning av 

redovisningsstandarderna, vilket gav en utökad förståelse för hur användandet av 

värderingsreglerna tolkats och använts i den svenska skogsbranschen.  

Tack vare förstudien kunde författarna hitta en metod mer lämpad för uppsatsen, samtidigt som 

en viss bedömningsproblematik i värderingen kunde förnimmas. Insikten om 

bedömningsproblematiken ledde sedan till att specificera ämnet för denna uppsats och att 

formulera forskningsfrågan.  
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2.5 Val av fallföretag och respondenter 

För att välja företag ställdes några nyckelkriterier som ansågs bör uppfyllas för att det ska vara 

genomförbart och givande att studera företaget. Dessa var (1) att företaget rapporterar under 

IFRS standarder, (2) att biologiska tillgångar är stor del av företagets totala tillgångar samt att (3) 

företagets storlek och dess skogsinnehav är av signifikant storlek att undersöka. I och med detta 

föll valet på Sveaskog då de uppfyllde kriterierna bäst. Sveaskog är statligt ägt och IFRS tvingar 

egentligen enbart börsnoterade företag att rapportera under IFRS, dock har Sveaskogs ägare 

uttalat att deras rapporteringsstandarder skall vara i nivå med börsnoterade företags, därmed 

efterföljs IFRS (Sveaskog, 2012). De biologiska tillgångarna i Sveaskog uppgår till 28 424 MKR 

av de totala tillgångarna på 34 745 MKR vilket ger en andel av biologiska tillgångar på 82 % 

(Sveaskog, 2012) vilket anses vara en tillräckligt markant andel. Sveaskog är Sveriges enskilt 

största ägare av produktiv skogsmark då företaget äger 14 % av den totala produktiva 

skogsmarken (Sveaskog, 2012).  

Den huvudsakliga utgångspunkten i valet av respondenter var kriteriet att det fanns en god 

kännedom om hur värderingen av biologiska tillgångar går till. Det var även av vikt att 

respondenterna hade en god förståelse om IAS 41 och dess betydelse för deras yrkesroll. Något 

som inte var ett krav men som ändå var intressant var de tre respondenter som arbetade med 

skogsvärdering innan införandet av IAS 41, vilket gjorde att de tydligt kunde beskriva möjliga 

förändringar som standarden medförde. Totalt genomfördes sex intervjuer; varav två med 

externa skogsvärderare, tre med Sveaskog och en intervju med en revisor.  

För att få olika perspektiv valde författarna att göra intervjuer med respondenter som varit 

involverade i värderingen av biologiska tillgångar på olika plan. Dels gjordes två intervjuer med 

externa skogsvärderare som i sitt dagliga yrke värderar skogsmark åt privatpersoner och företag 

på uppdrag. Syftet med att intervjua dessa var att försöka få en objektiv bild av hur 

skogsvärdering går till. Samtidigt kunde de förklara hur värderingen går till rent tekniskt och 

ingående beskriva vilka skapa en bred bild av det undersökta fenomenet. Dessa intervjuer 

fungerade även för att jämföra två olika syner på skogsvärdering. 

Inom Sveaskog genomfördes tre intervjuer med personer som alla var inblandade på olika nivåer 

i värderingen. Dels intervjuades ekonomichefen som är huvudansvarig för företagets finanser, 

med syftet att få en övergripande bild från den som är huvudansvarig och väl insatt i ämnet. En 

intervju genomfördes med en planeringsspecialist som är delaktig i den rent teknisk-matematiska 

biten av avverkningsberäkning som utgör en stor del av bedömningen som värderingen baseras 

på. Denna intervju genomfördes för att få en god insyn i hur det praktiska arbetet går till i 

värderingsprocessen, och för att utforska hur de bedömningsmässiga beräkningarna går till. En 

intervju genomfördes med en controller som inom Sveaskog är delaktig i hela 

värderingsprocessen. Respondenten arbetade med att beräkna och kontrollera mått som ligger till 

grund för värdering av stora områden skogsareal.  Denna intervju genomfördes för att få en 

mellanchefs perspektiv och en synvinkel från någon som har insyn i den tekniska värderingen 

men även behandlar större övergripande värderingsfrågor.  

Författarna ville även förstå hur de revisionsansvariga såg på värderingen. Därför intervjuades 

den revisor som har varit ansvarig för revideringen av Sveaskog sedan 2008. Anledningen till 

detta var att få en bild av hur synen på värderingen såg ut ur ett annat perspektiv, det vill säga hur 
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revisorer arbetar för att säkerställa att de redovisade värdena uppfyller de kvalitativa 

redovisningsegenskaperna. Intervjun syftade till att få en generell bild av vilken uppfattning som 

revisorer har om värderingsmodellen och vilka utmaningar som finns i att säkerställa de 

redovisade värdenas exakthet.  

2.6 Genomförande av intervjuer 

I huvudstudien genomfördes sammanlagt sex intervjuer under perioden april-maj 2013. 

Intervjuerna pågick 30-45 minuter och genomfördes över telefon. Alla respondenter kontaktades 

först via mail då det är ett snabbt och smidigt kommunikationsmedel (Lundahl & Skärvad, 1999). 

För att underlätta efterkommande arbete spelades alla intervjuer in med hjälp av elektronisk 

inspelningsutrustning, något som respondenterna godkände innan varje intervju. Under 

intervjuerna användes intervjuguiden som ett stöd för författarna, det var dock viktigt att 

frågorna inte var prefabricerade och standardiserade utan respondenten skulle få möjligheten att 

med egna ord uttrycka erfarenheter om ämnet (Lorentzon, 2011). Viktigt var också att frågorna 

som ställdes var öppna då frågans formulering inte ska påverka respondentens svar samtidigt som 

öppna frågor uppmuntrar respondenten att ge utförliga och omfattande svar (Saunders et al., 

2009).  

Anledningen att intervjuerna genomfördes över telefon var i syfte av tideffektivitet och att skapa 

en större flexibilitet i när och hur intervjuerna kunde genomföras. Telefonintervjuerna 

underlättade genomförandet då de eliminerar geografiska hinder samtidigt som de går relativt 

snabbt att genomföra. Detta medförde att respondenter som är under fullspäckade scheman och 

verksamma på olika kontor i Sverige ändå kunde intervjuas. Författarna är medvetna om att 

användandet av telefonintervjuer har flera nackdelar, till exempel att intervjuaren missar 

möjligheten att uppfatta icke-verbala reaktioner. I detta fall ansågs dock att fördelarna vägde upp 

nackdelarna då telefonintervjuerna möjliggjorde att fler och längre intervjuer kunde genomföras 

vilket ledde till att mer data kunde samlas in (Holme & Solvang, 1997).  

2.7 Studiens validitet och reliabilitet 

Validiteten stärktes tack vare genomförandet av förstudien som bidrog till att öka författarnas 

förståelse för ämnet. Detta medförde ett förfinande av datainsamlingsmetoden där mer 

välformulerade intervjufrågor kunde ställas. Urvalet av företag och respondenter kunde även det 

förädlas på ett vis som mer lämpligt passade studiens syfte. I intervjuerna användes dialogisk 

validering1 vilket borde ha minskat risken för missförstånd och felaktiga uppfattningar. Innan 

intervjuerna publicerades fick även respondenterna en chans att läsa igenom det författarna avsåg 

att offentligöra vilket syftade till att eliminera missförstånd och förtydliga vissa uppfattningar. Vid 

insamlandet av data användes även källtriangulering2 som bör styrka validiteten i slutsatserna som 

kan dras av den insamlade empirin. Genom att både företag, externa värderares och revisorers 

syn på ämnet inhämtades samlades uppfattningar från flera håll, vilket bidrog till att stärka 

validiteten i det empiriska underlaget som användes för att formulera slutsatser.  

Reliabiliteten kan påverkas till stor del av oss författare som genomför intervjuerna (Saunders et 

al., 2009). Fördomar eller förutfattade meningar hos författarna utgör ett hot mot reliabiliteten i 

                                                 
1 Respondenten kan själva rätta felaktiga uppfattningar och missförstånd löpande under intervjun (Malterud, 1998). 
2 Genom att intervjua personer med olika anknytning till problemet ökas validiteten då flera uppfattningar beaktas 
(Malterud, 1998). 



12 
 

de ställda intervjufrågorna men även i de uppfattade svaren. I syfte att trovärdigt dokumentera 

empirin användes teknisk utrustning som tillät författarna att flertalet gånger lyssna på vad 

respondenterna uttryckte och på så sätt säkerställa att rätt uppfattning bildades. Vid intervjuerna 

var det alltid två intervjuare närvarande vilket borde ha fungerat för att minimera risken för 

missförstånd. Frågor ställdes på ett öppet vis och med en medvetenhet om den påverkan 

formulering, kommentarer eller tonfall kan ha på respondentens svar. Författarna försökte ha en 

explorativ inställning till uppsatsarbetet utan några förutfattade meningar om vilka resultat som 

skulle fås vilket förhoppningsvis minskades risken för förutfattade meningar eller färgade 

uppfattningar. Vid en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie är det dock komplicerat att mäta 

reliabiliteten då detta inte kan göras numeriskt (Saunders et al., 2009). Författarna finner dock 

sannolikheten att andra forskare som genomför en liknande studie på samma område inom en 

snar framtid får andra resultat som relativt liten. Huruvida resultaten i denna uppsats består i ett 

längre tidsperspektiv är dock svårt att uttrycka sig om då förändrade redovisningsstandarder eller 

andra sociala faktorer kan ha en inverkan på det undersökta problemet.   

3. Teoretisk diskussion 

I detta kapitel presenteras den litteratur som är relevant för uppsatsen och dess forskningsfråga. Inledningsvis 

introduceras IASB:s föreställningsram och de kvalitativa redovisningsegenskaperna följt av en redogörelse av 

standarderna IFRS 13 och IAS 41. Därefter förs en vetenskaplig diskussion kring för- och nackdelar med IAS 

41. 

3.1 IASB:s föreställningsram och de kvalitativa redovisningsegenskaperna  

Företags finansiella rapportering syftar enligt IASB att tillhandahålla användbar information som 

är lämplig att använda vid ekonomiska beslut. Informationen som presenteras i årsredovisningen 

ska därför beskriva företagets finansiella ställning samt hur väl företagsledningen lyckats förvalta 

företagets kapital och resurser. Den finansiella information som presenteras ska vara lättförståelig 

och användarvänlig för alla aktörer på marknaden, vilket innefattar företagets intressenter. 

Exempel på intressenter är ägare, investerare, kreditgivare, anställda, leverantörer, kunder och 

staten. Intressenter har olika behov av information då exempelvis ägare ser till företagets risk, 

avkastningsmöjligheter och förmåga att i framtiden dela ut pengar medan långivare och 

leverantörer ser exempelvis till företagets framtida betalningsförmåga.  För att redovisningen ska 

vara lättförståelig och användarvänlig har IASB tagit fram en föreställningsram med kvalitativa 

egenskaper som redovisningen ska uppfylla. De två fundamentala redovisningsegenskaperna är 

enligt IASB relevans och tillförlitlig framställning. För att dessa ska uppfyllas uttrycker IASB fyra 

egenskaper som skall öka användarbarheten av information som är relevant och tillförlitligt 

framställd. Dessa är jämförbarhet, verifierbarhet, aktualitet och begriplighet. De två egenskaper 

som är påverkande i störst utsträckning tillsammans med relevans och tillförlitlig framställning är 

jämförbarhet och begriplighet. (Sundgren et al, 2009; Smith, 2006; IASB, 2013) 

Relevans innebär att den finansiella informationen som presenteras i årsredovisningen ska vara 

användbar samt relevant för beslut. Den presenterade informationen ska underlätta för 

användaren i ekonomiskt beslutsfattande om inträffade, aktuella och framtida händelser. Det är 

framförallt två faktorer som har avgörande inverkan för hur relevant informationen är. Den 

första faktorn är hur väl den finansiella informationen utgör underlag för prognostisering. Den 
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andra faktorn är om den finansiella informationen lyckas ligga till grund för att bedöma 

riktigheten som gjorts i tidigare prognostisering. (Sundgren et al, 2009; Smith, 2006; IASB, 2013) 

En tillförlitligt framställd finansiell rapportering ska vara fullständig, inte vara vinklad på något vis 

och inte heller innehålla väsentliga fel. Användaren av den finansiella informationen ska kunna 

förlita sig på att det som presenteras är korrekt. Problem med tillförlitlig framställning kan uppstå 

då redovisning till verkligt värde genomförs med uppskattningar om framtida kassaflöden. För att 

minska osäkerheten kring denna information är transparens essentiellt och därför ska företagen 

utförligt och genomgående lämna upplysningar om hur processen för att beräkna de redovisade 

värdena ser ut. Detta för att användaren själv ska kunna avgöra om informationen som 

presenterats är användbar för dess syfte.  Då företag eftersträvar en hög relevans är det ofta 

tillförlitligheten i framställningen som blir lidande då dessa faktorer är lite av motpoler, detta är 

framförallt fallet när en aktiv marknad inte existerar. IASB poängterar dock att finansiell 

information måste både vara relevant och tillförlitligt framställd för att den ska vara användbar. 

(Sundgren et al, 2009; Smith, 2006; IASB, 2013) 

För att den finansiella informationen ska vara jämförbar ska likartade ekonomiska händelser 

redovisas på ett enhetligt sätt. Detta leder till att den redovisade informationen över tid blir 

jämförbar mellan och inom företag. Jämförbarheten har en stark korrelation med relevans, då en 

ökad möjlighet till jämförbarhet förbättrar redovisningens relevans. Finansiell information måste 

kunna jämföras för att den ska bli användbar för användaren vilket styrker vikten av att den 

presenterade informationen är upprättad efter samma premisser. (Sundgren et al, 2009; Smith, 

2006; IASB, 2013) 

Den information som företag presenterar i årsredovisningar ska vara begriplig och lätt att förstå 

för läsaren, därför ska den vara tydlig och koncis. Dock förutsätts att användaren av 

informationen har vissa grundläggande kunskapar om redovisning och affärsverksamhet. Vidare 

så krävs det att viss komplex information går att finna i årsredovisningen då information inte får 

utlämnas på grund av att den anses vara svårförståelig då detta skulle göra helhetsbilden i den 

finansiella rapporten ofullständig. (Sundgren et al, 2009; Smith, 2006; IASB, 2013) 

3.2 IFRS 13 – värdering till verkligt värde 

För att bestämma värdet på en tillgång föreslår IASB att standarden som skall användas är IFRS 

13 – Fair Value Measurement - värdering till verkligt värde. Standarden beräknar värdet på basis av vad 

marknaden anser tillgången vara värd, vilket således skapar en värderingsmetod som baseras på 

marknadspriser. Specifikt definieras standarden som ”det pris som skulle betalas vid försäljning 

av en tillgång eller den ersättning som skulle utgå för att överföra en skuld i en vanlig transaktion 

mellan marknadsaktörer vid tillfället för värderingen” (Melville, 2013).  De huvudsakliga målen 

med införandet av IFRS 13 var att: 

- Definiera verkligt värde 

- Uttrycka ett enhetligt ramverk för att mäta verkligt värde 

- Att få upplysningar om hur värderingen till verkligt värde har gått till 

Värderingsgrunden utgörs av en hierarkisk trappa där det finns tre nivåer som underlag för 

värderingen. Den primära nivån i värderingstrappan är en marknad där tillgången handlas, där det 

finns störst volymer och mest aktiv handel. Finns inte en marknad för tillgången skall värderingen 
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utgöras på marknadspriser från en marknad där handel sker med liknande tillgångsslag. Skulle inte 

heller en sådan marknad finnas skall värderingen utgöras av diskonterade kassaflöden som 

tillgången förväntas generera.  

3.3 IAS 41 som värderingsmetod 

IAS 41 är en redovisningsstandard som syftar till att redogöra för hur bolag ska redovisa sina 

biologiska tillgångar och jordbruksprodukter och vilka upplysningar som ska presenteras i 

bolagets årsredovisning (IAS 41). Med biologiska tillgångar avses levande djur och växter och 

med jordbruksprodukter avses den skördade produkten från biologiska tillgångar exempelvis 

stockar och timmer (IAS 41, punkt 5). Hur biologiska tillgångar samt jordbruksprodukter ska 

värderas definieras enligt IAS 41 som:  

”Biological assets should be measured on initial recognition and at subsequent reporting dates at 

fair value less estimated costs to sell, unless fair value cannot be reliably measured.” (IAS 41, 

punkt 12) 

”Agricultural produce should be measured at fair value less estimated costs to sell at the point of 

harvest. ” (IAS 41, punkt 13)  

IAS 41 ger handledning för hur värdering till verkligt värde ska gå till. Den mest tillförlitliga basen 

och det första steget (se figur 3-1) för att värdera till verkligt värde är då det finns ett noterat 

marknadspris på en aktiv marknad. I vissa fall kan det finnas tillgång till flera aktiva marknader, 

då skall den marknad användas som anses vara mest relevant för sitt syfte (IAS 41, punkt 17). 

Finns det inte en aktiv marknad ger IAS 41 vägledning för att välja en annan värderingsgrund. I 

steg två finns tre alternativa metoder för att beräkna det verkliga värdet. Den första alternativa 

värderingsgrunden är att använda det senaste marknadspriset om inga större ekonomiska 

förändringar har skett sedan transaktionstillfället och rapporttidens slut. Det andra alternativet är 

att använda sig av ett marknadspris på en liknande eller relaterad tillgång och det tredje 

alternativet är att använda sig av ett jämförelseindex. (IAS 41, punkt 18).  

Om de olika alternativa värderingsgrunder som ovan angetts inte är möjliga att genomföra, finns 

ett ytterligare tillvägagångssätt för att beräkna det verkliga värdet (IAS 41, punkt 20). I det tredje 

steget ska ett nuvärde beräknas genom att de förväntade nettobetalningarna från tillgången 

diskonteras med hjälp av en aktuell marknadsränta. De nettobetalningar som ska tas med i 

beräkningen är de som i framtiden uppskattas genereras på en relevant marknad. Syftet med en 

nuvärdesberäkning är att på ett så rättvisande sätt som möjligt spegla det verkliga värdet på 

tillgången i det aktuella dagsläget (IAS 41, punkt 21).  

I figur 3-1 Värderingstrappan beskriver Sundgren et al. (2009) de olika alternativen att värdera till 

verkligt värde. Denna illustration gör att läsaren överskådligt kan se vilka olika värderingsgrunder 

som ska följas och i vilken ordning. Första steget är att eftersträva ett marknadspris. Finns inget 

aktuellt marknadspris ska en värdering göras utifrån en analogi av senaste marknadspris, liknande 

transaktioner samt jämförelseindex. Det sista steget i värderingstrappan är att tillämpa en 

nuvärdesberäkning. (Sundgren et al., 2009)   
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Figur 3-1, Värderingstrappan 

 

Figur 3-1, Värderingstrappan. Bearbetad från Sundgren et al., 2009. 

3.4 Redovisning av biologiska tillgångar – en vetenskaplig diskussion  

Den tidigare använda försiktighetsprincipen (Herbohn et al., 1998) övergavs i och med införandet 

av IASB:s standarder 2005 och övergick i värdering till verkligt värde. Detta innebar att 

försiktighetsprincipen lämnades till förmån för en metod som syftade till att vara mer relevant, 

jämförbar, begriplig och tillförlitligt framställd gentemot sina intressenter (IASB, 2013). I relation 

till försiktighetsprincipen var det två punkter som huvudsakligen skiljde sig och diskuterades 

flitigt (Shortridge et al., 2006). Detta handlade dels om processen där en bedömning och 

uppskattning av värdet på de biologiska tillgångarna skall ske. Det andra området för diskussion 

handlade om att under IAS 41 skall värdeförändringar i tillgången direkt redovisas i 

resultaträkningen, vilket innebär att intäkter och kostnader för tillgången bokförs innan den har 

avyttrats. Dessa två områden är vitala för att användandet av IAS 41 skall fungera som tilltänkt 

(Herbohn & Herbohn, 2006) och förklaras vidare nedan.  

3.4.1 Värdering av biologiska tillgångar 

Argumentet för att löpande värdera sina biologiska tillgångar är att det skapas en mer relevant 

och jämförbar information i de finansiella rapporterna (Herbohn & Herbohn, 2006). Den syftar 

även till att skapa en mer lättläst och begriplig finansiell rapport som skall hjälpa läsarna att skapa 

en bild av företagets situation. De mest precisa värderingsbedömningarna är de fall där det finns 

en aktiv marknad som kan bestämma värdet (IASB, 2013). I företag som exempelvis har 

plantagegrödor såsom kaffe, kakao och te som stora andelar av sina tillgångar blir det verkliga 

värdet en mer rättvis bild av värdet. Detta då det baseras på vad marknaden anser tillgången vara 

värd i dagsläget i sitt nuvarande skick, beroende på hur långt tillgången har kommit i sin 

mognadsprocess. Att värdera exempelvis en plantage med kaffeplantor till historisk 

anskaffningskostnad är troligtvis ett värde som skiljer sig avsevärt från vad samma plantage är 

värt när plantorna är redo att skördas, varför verkligt värde ger en mer tidsenlig bild i fall som 

detta (Elad, 2004).  

För skogsbolag med biologiska tillgångsslag sker sällan någon aktiv handel av storleken på deras 

tillgångar, varför en uppskattning får göras för att bestämma värdet. Vid avsaknad av en aktiv 

marknad och därmed relevanta marknadspriser på växande skog beräknas det verkliga värdet som 

ett avkastningsvärde (Danbolt & Rees, 2008). Det verkliga värdet anses skapa en mer relevant 

bild av värdet på tillgångarna samtidigt som det skapar en mer trovärdig bild av hur de biologiska 

tillgångarna utvecklas och även förväntas att utvecklas (Herbohn & Herbohn, 2006).  

Det återfinns dock viss problematik med att genomföra en värdering till verkligt värde. Processen 

att bestämma värdet på sina biologiska tillgångar är en tidskrävande uppgift (Herbohn & 
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•Senaste marknadspris 

•Liknande transaktioner 
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Steg 3 - Värderingsmodell 
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Herbohn, 2006). Skogsbolag kan ha flera miljoner hektar mark som står inför en värdering, och i 

fall som dessa måste naturligen en uppskattning av större områden ske för att arbetet inte ska bli 

alltför omfattande. Denna värdering kan även orsaka stora kostnader för företaget som genomför 

värderingen (Bäckström, 2009; Herbohn & Herbohn, 2006).  Det finns även andra praktiska 

svårigheter vid värdering till verkligt värde; ett exempel på detta är hur ett företag skall kunna 

skilja på värdet på marken och värdet på det som växer och/eller lever på marken. Booth och 

Walker (2003) beskriver ett fall med en vingård där värdet på druvorna i sig är starkt beroende av 

den närliggande infrastrukturen och marken druvorna växer på. Att i rapporteringen särskilja 

värden i ett fall som detta skapar en värderingslabyrint snarare än förenklar för läsaren av den 

finansiella rapporten (Booth & Walker, 2003).  

I IAS 41 finns även utrymme för en viss subjektivitet i bedömningen av de biologiska tillgångarna 

vilket kan minska relevansen och tillförlitligheten i framställningen av den rapporterade 

informationen (Herbohn, 2006). Då företag använder olika metoder och tillvägagångssätt för att 

värdera sina tillgångar kan en ojämförbarhet skapas dem emellan som kan missleda läsare av den 

finansiella rapporteringen. Dessa områden kan skapa en bild av att IAS 41 är utformat på ett 

akademiskt plan och tar lite beaktning i det praktiska genomförandet av värderingen (Elad, 2004). 

3.4.2 Orealiserat resultat härlett från biologiska tillgångar 

Rapporteringen under IAS 41 innebär att företag skall redovisa värdeförändringar i sina 

biologiska tillgångar som intäkter och kostnader. Detta medför en volatilitet i resultaträkningen 

och i en studie utförd av Herbohn (2006) visade sig variationskoefficienten på värdeförändringar 

i företag med biologiska tillgångar uppgå till 79.1%. Detta innebär en volatilitet som kan 

användas av företagsledningen som ett mått att kommunicera hur väl de har förvaltat tillgångarna 

(Herbohn & Herbohn, 2006). Detta kan vara missvisande då värdeförändringarna egentligen 

förklaras av faktorer som ligger utanför företagsledningens räckvidd. Dessa faktorer kan variera 

från makroekonomiska faktorer till rent biologiska faktorer som ofördelaktig väderlek som 

hämmar tillväxt. På så sätt finns en risk att företagsledare använder värdeförändringen i de 

biologiska tillgångarna som ett mått för att jämna ut resultatet och kommunicera en stabil 

resultatutveckling över tid (Herbohn & Herbohn, 2006). Det finns även en osäkerhet i att 

tillgodoräkna värdeförändringar som härstammar från tillgångsvärderingen då de kan vara 

baserade på gissningar om hur framtiden kommer se ut. Extra tydligt blir detta i företag med 

långa avkastningscyklar, exempelvis i skogsbranschen där det inte är ovanligt att avkastningen 

beräknas uppstå först om 100 år då träden har slutavverkats (Herbohn & Herbohn, 2006). 

Genom att tillgodoräkna dessa värdeförändringar skapar även ledningen en förhoppning hos sina 

intressenter och aktieägare att fortsätta öka resultatet och tillgångsvärdet vilket kan skapa 

orealistiska förväntningar angående utdelning (Herbohn & Herbohn, 2006). I ett sådant fall kan 

det finnas incitament för företagsledningen att fortsätta hålla en hög och stabil utdelning för att 

tillfredsställa sina intressenter, trots att det egentligen inte finns några medel att dela ut (Herbohn 

& Herbohn, 2006). 

3.4.3 En kritisk syn på IAS 41 

Kritiker menar att värdering till verkligt värde är ett fenomen som fungerar väl i teorin men är 

svårare att genomföra i praktiken. Framförallt uppstår denna problematik då en aktiv marknad 

inte återfinns och företag måste göra uppskattningar och bedömningar för att beräkna värdet på 

tillgångar (Shortridge et al., 2006). I ett sådant fall sker en uppskattning om framtida förväntade 
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kassaflöden som nuvärdesberäknas med hjälp av en diskonteringsränta. Diskonterade kassaflöden 

baseras på siffror som inte är kända, vilket gör att informationen som nuvärdesberäkningen 

bidrar med är svårtolkad i praktiken (Marton, 2008). Det finns en risk för subjektivitet när 

bedömningsfrågor avgör värdet, vilket skapar en finansiell information med en låg grad av 

tillförlitlighet i framställningen. Subjektivitet i den finansiella rapporteringen innebär att resultat- 

och balansräkning inte återspeglar all den information som är relevant för företagets intressenter 

(Danbolt & Rees, 2008). Information som inte är tillförlitligt framställd och relevant blir 

oanvändbar för företagets intressenter då den inte kan användas som underlag för att fatta 

ekonomiska beslut (Shortridge et al., 2006).  

4. Studiens resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet av den empiriska undersökningen. Inledningsvis beskrivs fallföretaget 

Sveaskog, följt av en kort presentation av de intervjuade respondenterna. Då alla respondenter hos Sveaskog hade 

liknande syn presenteras de som en enhetlig bild och benämns Sveaskog. Därefter presenteras resultatet av 

intervjustudierna utifrån synen på användandet av värderingsmetoden och sedan redovisas de effekter 

respondenterna ansåg värderingsmetoden medföra. Resultatet av dokumentstudien presenteras därefter i former av 

figurer och tabeller med tillhörande förklarande text.  

4.1 Den svenska skogsbranschen  

De svenska skogstillgångarna utgör en viktig del av den svenska skogsindustrin. Sveriges totala 

landareal är 41,1 miljoner hektar och den svenska skogsmarksarealen utgör 69 procent vilket är 

cirka 28,3 miljoner hektar. Av den totala skogsmarksarealen är cirka 23,3 miljoner hektar 

produktiv skogsmark. Svensk skog växer ungefär med 117 miljoner kubikmeter årligen, varav 101 

miljoner kubikmeter på mark som används för virkesproduktion. Cirka 90 miljoner kubikmeter 

svensk skog avverkas per år och knappt hälften av den avverkade skogen går till sågverken. Lite 

drygt 40 procent går till pappers- och massaindustrin medan knappt tio procent går till energi. 

Ägarskapet av den svenska skogen är fördelad likt figur 4-1 visar. (Skogssverige, 2012) 

Figur 4-1. Ägarfördelning av svensk skogsmark 

 

FIGUR 4-1, ÄGARFÖRDELNING AV SVENSK SKOGSMARK. KÄLLA: SKOGSSVERIGE, 2012. 
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4.2 Fallföretaget Sveaskog 

Sveaskog äger cirka 4,1 miljoner hektar mark varav cirka 3,1 miljoner hektar är produktiv 

skogsmark vilket är 14 % av skogsmarken i Sverige. Deras skogsinnehav gör dem till Sveriges 

största och Europas femte största skogsägare. De säljer timmer, massaved och biobränsle till 

cirka 170 kunder inom främst massa-, pappers- och sågverksindustrin. Skogen med dess tillgångar 

är Sveaskogs kärnverksamhet med fokus på skogsskötsel, försäljning av produkter från skogen 

och utveckling av skogens övriga värden. Sveaskog äger skog till ett värde av cirka 30 miljarder 

kronor, omsätter 6,3 miljarder kronor och har cirka 700 anställda runt om i landet. Företaget är 

ägt av den svenska staten genom Finansdepartementet. Sveaskogs skogsinnehav är fördelat över 

hela Sverige och merparten är belägen i Norrbotten och i Västerbotten, men de har också 

betydande innehav i Bergslagsområdet och i de inre delarna av Götaland. (Sveaskog, 2012) 

4.3 Intervjustudiens resultat 

4.3.1 Respondenter 

 Fredrik Gunnarsson, planeringsspecialist på miljö- och skogsstaben, Sveaskog. Arbetar 

med skogliga analyser och långsiktiga avverkningsberäkningar. 

 Krister Söderberg, verksamhetscontroller marknadsområde mitt, Sveaskog. Beräknar 

värden som används vid tillgångsvärdering. 

 Anders Jakobsson, ekonomichef, Sveaskog. Ansvarig för den externa redovisningen, 

skatter i koncernen, treasuryverksamheten och risk management. 

 Martin Johansson, auktoriserad revisor och partner på PwC. Specialiserad på industriell 

produktion av sågade trävaror och papper tillsammans med andra naturresurser. 

 Lars-Henrik Hedlund, skogskonsulent på Skogsstyrelsen. 

 Jonas Karlsson, värderingskonsult på LRF-konsult. 

4.3.2 Användandet av IAS 41 

4.3.2.1 Sveaskogs syn på användandet 

Det var blandade känslor inom branschen när införandet av IAS 41 skulle ske. Det fanns en oro 

för vilka effekter den nya metoden skulle kunna ge. Sveaskog ville tidigt ta en position som så 

stor utsträckning som möjligt bevarade det konservativa synsättet [försiktighetsprincipen, 

historisk anskaffningskostnad]. Oron var stor kring att IAS 41 skulle komma att ha oönskade 

effekter på verksamheten. För att lösa denna problematik gjorde svenska skogsbolag en 

gemensam satsning där de satte sig ned med styrelsen för IASB och diskuterade hur de skulle 

hantera denna värdering. 

Värdeförändringen som sker vid värdering med IAS 41 redovisas i resultaträkningen som intäkt 

eller kostnad. En aktiv marknad utgör den bästa möjliga grunden för värdering till verkligt värde, 

dock finns ingen aktiv marknad eller annat jämförbart värde i dagsläget som motsvarar Sveaskogs 

innehav och därmed saknas relevanta marknadspriser. Därför värderas de biologiska tillgångarna 

till nuvärdet av framtida kassaflöden som tillgångarna förväntas generera. Beräkningen av det 

verkliga värdet är ett avkastningsvärde där kassaflödet från framtida intäkter från virkesuttag efter 

avdrag för avverknings, återbeskognings-, väg- och andra skogssko  tselkostnader diskonterats till 

ett nuvärde. Sveaskogs beräkning innefattar en skoglig omloppstid mellan 60-100 år beroende på 

vart skogen växer geografiskt. 
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För att säkerställa värdet på skogen involveras en rad kompetenser i den omfattande processen 

att beräkna tillgångsvärdet. Sex personer arbetar på heltid med denna process och tre av dessa har 

framträdande roller. En planeringsspecialist gör beräkningar på avverkning och prisutveckling. 

En controller tar fram beräkningar som grundas i en bedömning av kostnads- och 

intäktsutvecklingen i framtiden. För att ta fram diskonteringsräntan använder sig Sveaskog av en 

extern konsult som beräknar och föreslår ett spann av räntor.  

Sveaskog menar att en av de viktigaste faktorerna i värderingsprocessen är valet av 

diskonteringsränta. Räntan baseras på den långsiktigt vägda kapitalkostnaden enligt WACC3 som 

används för att räkna fram ett nuvärde på framtida kassaflöden. Därför har de valt att ta hjälp av 

en extern konsult som är kunnig inom skogbranschen för att få fram en neutral och objektiv 

ränta. Varje år stämmer alla skogföretag av med varandra för att se så de har resonerat lika, för att 

få en så bra och objektiv diskonteringsränta som möjligt. Det är styrelsen i företaget som tar det 

yttersta beslutet angående vilken ränta Sveaskog använder. Sedan 2005 har 6,25 % använts som 

diskonteringsränta hos Sveaskog, Styrelsen motiverar detta med att den anses beskriva den 

långsiktiga kapitalkostnaden för en investering i skogstillgångar och att den inte påverkas av 

kortfristiga variationer i marknadsräntor.  

4.3.2.2 Revisorns syn på användandet 

När IFRS introduceras 2005 fick företag i Sverige en standard att följa och det minskade de 

tolkningsfrågor som tidigare fanns innan menar Johansson. Det gick från något väldigt diffust till 

något tydligt uttalat som minskade utrymmet för tolkningar.  Det fanns också en viss oro hur 

företagen skulle hantera den nya standarden och inte minst när det mer specifikt gäller IAS 41. 

Många var skeptiska då exemplen i standarden hänvisade till att föda upp grisar eller att odla 

vindruvor. Detta gjorde att skogsbolagen kliade sig i huvudet. Johansson menar att det fanns en 

uppfattning om att få bolag skulle använda sig av standarden vilket bidrog till osäkerheten kring 

införandet.  

Johansson förklarar hur extremt komplicerad processen är att värdera till verkligt värde. Det är 

också svårt för revisorn att säkerställa att företagen presenterar tillförlitliga siffror då 

skogsbestånden är av sådan omfattande storlek. För att säkerställa de siffror som presenteras av 

företagen så måste revisorn gå tillbaka till hur de förvaltar sina bestånd, hur de säkerställer sina 

skogsbruksplaner och hur de styr sin avverkningsplanering. Revisorns uppgift är att komma fram 

till huruvida de volymer skogsföretagen använder sig av är korrekta. Viktigt att komma ihåg är att 

det aldrig till 100 procent går att säkerställa om det är korrekta volymer, utan revisorn måste 

avgöra om volymerna är relevanta och tillförlitligt framställda. Införandet av IAS 41 har inneburit 

mycket mer jobb för revisorerna då det inte längre enbart behöver uppskatta anskaffningskostnad 

och avverkningskostnad utan processen har blivit mer invecklad.  

Problem som revisorer stöter på i sitt säkerställande av det verkliga värdet är framförallt att IAS 

41 inte riktigt är tänkt för stora skogsbestånd då standarden är utformad för tillgångar med en 

kort tillväxtprocess. En kort tillväxtprocess innebär en planteringsfas, tillväxtfas och skördefas 

under samma år. IAS 41 är huvudsakligen utformat för produkter som köps och säljs under en 

                                                 
3 WACC står för weighted average cost of capital och är en modell som används för att beräkna företagets kapitalkostnad, 
det vill säga avkastningskravet på totalt kapital. Beräkningen är ett mått på den avkastning företaget måste generera 
för att klara av långivarnas räntekrav och ägarnas utdelningskrav. 
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kortare period, exempelvis grisar och vindruvor återges som representativa tillgångar i exemplen i 

IAS 41. Problemen som uppstår är att skogsföretag inte har något anskaffningsvärde på sina 

skogsbestånd då de har haft dessa i över 150 år. Det homogena problemet blir då att veta hur 

lång tillväxtprocessen är.  

Johansson förklarar att de svenska skogsbolagen är duktiga på att redovisa sina siffror då de anses 

vara transparenta och utförligt redovisa hur de fastställer sin diskonteringsränta. Han tror inte 

heller att subjektivitet har stort genomslag hos dessa bolag då alla redovisar sina siffror offentligt 

och det är något som skulle kunna skada bolagen.  

4.3.2.3 Hur externa skogsvärderare ser på användandet 

Införandet av IAS 41 har definitivt ökat relevansen i de siffror som redovisas menar Karlsson, 

vilket är något som även Hedlund stämmer in i och förklarar vidare att dagens 

värderingsprinciper är relativt användarvänliga. Värderingsprocessen innehåller många 

spekulationer och är ytterst komplicerad, menar Hedlund. Framförallt uppstår det problem och 

svårigheter när en diskonteringsränta ska tas fram. Denna ränta justeras efter vart skogen ligger 

och hur marknaden ser ut för tillfället för att få ett så rättvist marknadsvärde som möjligt. 

Problem uppstår också då de listor som finns över virkespris och avverkningskostnader från 

Lantmäteriet inte alltid är jämförbara. Hedlund understryker att det är väldigt många faktorer som 

spelar in vid värdering av skog och menar på att ”det är omöjligt att hitta rätt värde på en skogsfastighet”. 

Även Karlsson förklarar att värdering till verkligt värde är en lång process där mycket kan ändras 

och menar då på att det är svårt att till 100 procent säkerställa ett värde som speglar marknaden.  

Det lämnas relativt stora utrymmen för företag att göra antaganden och bedömningar då det 

spannet som anses vara accepterat att ligga inom är relativt brett förklarar Karlsson. Så länge det 

är legitimt för företag att ligga inom ett visst spann så kommer få personer att ifrågasätta det och 

därför är det väldigt viktigt för oss som utomstående värderare att ifrågasätta siffror men också 

att hjälpa företagen att presentera siffror på ett så förståeligt sätt som möjligt. 

4.3.3 Effekter vid användandet av IAS 41 

4.3.3.1 IAS 41:s effekter ur Sveaskogs synvinkel 

Svårigheter med processen att värdera till verkligt värde är att IAS 41 är framtaget för att passa 

den växande grödan som planteras på våren och skördas på hösten. Det uppstår en problematik 

för Sveaskog i värderingen då skogsbestånd har en livslängd på cirka 100 år och det måste då 

göras antaganden om virkespriser långt fram i tiden. Den modell som Sveaskog använder sig av 

presenterar relevant och tillförlitligt framställd information samt är stabil, men väldigt små 

justeringar under värderingsprocessen ger våldsamma slag för tillgångsvärdet, anser 

respondenterna.  

IAS 41 är ett värde av de uppskattade kassaflödena snarare än ett marknadsvärde uttrycker 

respondenterna. IFRS formulerar att värderingen syftar till att generera ett marknadsvärde, vilket 

det i praktiken inte gör. Det finns en uppfattning generellt i branschen att värderingen skapar ett 

värde som är väldigt lågt i relation till det egentliga marknadsvärdet. Metoden kallas ett 

kassaflödesvärde eller ett ”IFRS-värde” som fortfarande är relevant men som inte fungerar för att 

visa det faktiska marknadsvärdet. Detta påvisas genom en exemplifiering av de fall där Sveaskog 

säljer stående skog. I en perfekt värld hade IAS 41 återspeglat det faktiska marknadsvärdet vilket 
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hade lett till att det Sveaskog får betalt för sin skog exakt överensstämmer med det bokförda 

marknadsvärdet. Så är inte fallet i verkligheten utan Sveaskog gör ofta stora reavinster vid 

försäljning av stående skog, vilket påvisar skillnaden i värderingen och marknadsvärdet.  

Vilken diskonteringsränta som används i att beräkna framtida kassaflöden har en stor inverkan på 

värderingen av tillgångarna. Räntan är ingen exakt vetenskap utan presenteras som ett spann av 

en extern konsult där styrelsen har frihet att välja ränta. Små ändringar i diskonteringsräntan får 

ett stort genomslag på tillgångsvärdet. Respondenterna förklarar att en förändring av 

diskonteringsräntan med 0,5 procentenheter leder till att tillgångsvärderingen förändras med ca 

1,5 MDR SEK, vilket motsvarar 5 % av värdet på de biologiska tillgångarna under 2012.  

Sveaskog har sett en ökad volatilitet i resultatet som en följd av IAS 41. Förklaringen till detta 

ligger i att värdeökningar skall redovisas som intäkter i resultaträkningen och således blir det 

redovisade resultatet direktrelaterat med värderingen av tillgångar. Detta är dock ett mått som 

Sveaskog varken har några intentioner eller möjligheter att påverka då det är en direkt effekt av 

redovisningstandarden. Ambitionen är att använda en transparent modell som accepteras av 

branschen, ägare och revisorer. Transparensen lyfts fram som något viktigt då den möjliggör att 

alla kan se vad som händer i företaget. Det kan även uppstå en problematik när stora delar av 

intäkterna härstammar från en värderingsförändring och dessa medel kan används för utdelning 

till ägarna. Sveaskog har valt att inte ha med hela värdeförändringen i utdelningsunderlaget. 

Respondenterna menar dock att IAS 41 som standard teoretiskt sett lämnar visst utrymme för att 

göra bedömningar som kan gynna företaget.  

4.3.3.2 IAS 41:s effekter ur en revisors synvinkel 

Effekterna av IAS 41 medför både för- och nackdelar för revisorn. Fördelar med dagens 

värderingsmetoder är att det löpande beräknas en virkeskostnad då värderingen baseras till stor 

del på dessa kostnader. Nackdelar med IAS 41 är att det är extremt svårt att analysera de siffror 

som presenteras och för en som inte är insatt i processen så är det komplicerat att förstå vad 

siffrorna egentligen innebär.  

En av de frågor som var svårast för Johansson att besvara var hur IAS 41 har påverkat 

volatiliteten i företagens resultaträkning. Sett till händelser som kan påverka ett skogsföretag 

vilket exempelvis kan vara kraftiga prisutvecklingar eller naturens påverkan på skogen som kan 

förstöra stora delar av skogsbestånden så är det klart att IAS 41 har en inverkan på volatiliteten i 

skogsbolagens resultaträkningar, då förändringar i det verkliga värdet ska bokföras som kostnader 

och intäkter direkt i resultaträkningen. 

IAS 41 kan gynna aktieägarna då modellen kan skapa utdelningsbara medel men Johansson 

förklarar att detta endast är i ett kortsiktigt perspektiv det skulle fungera då det skulle skapa 

alldeles för stora hål i likviditeten. Men det finns en stor problematik med att IAS 41 kan skapa 

utdelningsbara medel då det är orealiserade vinster som baseras på en spekulation om 

marknadstillväxt. Vidare så förklarar Johansson att företag med hjälp av standarden kan blåsa upp 

en tillgångssida för att se mer attraktiv ut för till exempel en kund eller en leverantör men detta är 

också något som inte skulle hålla under en längre period, alltså att IAS 41 skulle fungera som en 

”falsk sedelpress”. Skulle företag använda sig av IAS 41 på detta sätt så skulle det komma ifatt 

dem relativt fort menar Johansson. Det skulle fungera i teorin men det skulle bli mycket svårt att 

genomföra i praktiken under en längre period.   



22 
 

4.3.3.3 IAS 41:s effekter ur skogsvärderares synvinkel 

Något som IAS 41 har sänkt är den tillförlitliga framställningen i viss mån säger Karlsson. Det är 

bra modeller som används men företagen har problem med att på ett tillförlitligt sätt förklara för 

alla de steg som finns i värderingsprocessen. Han anser att det är viktigt för företagen att vara 

transparenta i sina årsredovisningar på ett förståligt sätt för gemene man. Som exempel säger 

Karlsson att diskonteringsräntan som skogsbolagen använder sig av får sällan stort utrymme i 

årsredovisningen vilket han menar sänker den tillförlitliga framställningen. Hedlund förklarar 

vidare att det är viktigt för värderare att ha torrt på fötterna när de gör värderingar då de synas 

noga av till exempel utomstående mäklare.   

4.4 Dokumentstudiens resultat 

Denna studie baseras på årsredovisningar publicerade av Sveaskog AB mellan 2012-2008. Tabellerna och 

diagrammen som presenteras är egna figurer framarbetade av data som är hämtad ur årsredovisningarna. 

4.4.1 Sveaskogs tillgångar 

I figur 4-2 presenteras fördelningen av de totala tillgångarna sett över perioden 2012-2008. Y-axeln 

presenterar den procentuella fördelningen av olika tillgångsslag som andelar av de totala 

tillgångarna. I denna figur presenteras inte alla olika tillgångsslag ingående utan en indelning har 

skett mellan biologiska tillgångar och övriga tillgångar. De biologiska tillgångarna utgörs av växande skog 

och detta värde bestäms genom en värdering till verkligt värde. De övriga tillgångarna består av 

anläggningstillgångar samt omsättningstillgångar som värderas till anskaffningsvärde. I X-axeln 

presenteras förändringen sett över en femårsperiod. De biologiska tillgångarna och de övriga 

tillgångarna redovisas även i absoluta tal för respektive år, vilket möjliggör att utläsa 

storleksförändringen och förändringen av fördelningen av tillgångar i den undersökta 

tidsperioden. Genomgående består Sveaskogs biologiska tillgångar ungefärligen till 80 % av de 

totala tillgångarna. Detta innebär att det onekligen största tillgångsslagets värde bestäms genom 

en värdering till verkligt värde. 

Figur 4-2, Fördelning av tillgångar

 
Figur 4-2. Fördelning av tillgångar 2008-2012 i MSEK. Källa: Sveaskogs AB:s årsredovisningar 2012-
2008. 
4.4.2 Diskonteringsräntan och dess inverkan på tillgångsvärdet 

Värdet på de biologiska tillgångarna hos Sveaskog påverkas om bedömningarna som ligger till 

grund för värderingen förändras. I tabell 4-1 påvisas de effekter en förändring av 
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diskonteringsräntan med 0,5 procentenheter skulle betyda för värdet på de biologiska 

tillgångarna. I tabell 4-1 illustreras en förändring av diskonteringsräntan med +/- 0,5 

procentenheter och vilken effekt denna förändring får på tillgångsvärdet.  

Det högsta potentiella tillgångsvärdet representerar vad värdet på de biologiska tillgångarna hade varit 

om Sveaskog använt sig av en sänkning med diskoteringsräntan med 0,5 procentenheter. På 

samma sätt speglar det lägsta potentiella tillgångsvärdet vad tillgångarna hade varit värda vid en höjd 

diskonteringsränta med 0,5 procentenheter. Det bokförda tillgångsvärdet är det värde Sveaskog 

redovisar på sina biologiska tillgångar för respektive år och är vad tillgångarna är beräknade att 

vara värda vid användandet av en diskonteringsränta på 6,25 procent. Differens vid sänkning 

respektive höjning av diskonteringsräntan representerar i tabellen med vilket absolut värde (MSEK) 

tillgångarna hade förändrats vid en höjd/sänkt diskonteringsränta med 0,5 procentenheter. Detta 

påvisar med vilken storlek de biologiska tillgångarna förändras vid ett användande av en lägre 

kontra högre diskonteringsränta. Nederst i tabellen visas den procentuella förändringen en högre 

eller lägre diskonteringsränta resulterar i, som andel av det bokförda tillgångsvärdet. Sammantaget 

påvisar denna tabell vilken inverkan diskonteringsräntan har på det bokförda tillgångsvärdet och 

vilka fluktuationer i värderingen det finns utrymme för.  

Tabell 4-1. Diskonteringsräntans inverkan på biologiska tillgångar 

MSEK 2012 2011 2010 2009 2008 
Högsta potentiella tillgångsvärde 31624 30995 30603 30628 29403 

Lägsta potentiella tillgångsvärde 25724 25495 25403 25428 24203 

Bokfört tillgångsvärde 28424 27995 28003 28028 26803 

Differens vid sänkning av diskonteringsräntan +3200 +3000 +2600 +2600 +2600 

Differens vid höjning av diskonteringsräntan  -2700 -2500 -2600 -2600 -2600 

Procentuell differens vid sänkning av 
diskonteringsräntan  

+11,6 % 
 

+10,7 % 
 

+9,3% +9,3% +9,7% 

Procentuell differens vid höjning av 
diskonteringsräntan 

-9,5 % -9,0 % -9,3 % -9,3 % -9,7 % 

Tabell 1. Diskonteringsräntans påverkan på biologiska tillgångar 2012-2008 i MSEK. Källa: Sveaskogs AB:s 

årsredovisningar 2008-2012. 

Diskonteringsräntan är en av flera faktorer som påverkar värdet på de biologiska tillgångarna.  De 

andra faktorerna är virkespriser och avverkningskostnader som också har en stor inverkan på 

värdeförändringar. Dessa redogörs för i Sveaskogs årsredovisningar och exempelvis kan en årlig 

virkesprishöjning med 0,5 % resultera i att värdet höjs på den stående skogen med 7 200 MSEK. 

På samma sätt kan en höjning av de årliga avverkningskostnaderna med 0,5 % sänka värdet på 

den stående skogen med 3 200 MSEK (Sveaskog, 2012).  

4.4.3 Förändring av de biologiska tillgångarnas värde 

Genom att studera tillgångsvärden som finns på balansdagen vid publicerandet av 

årsredovisningarna skapas en bild av att värdet på de biologiska inte förändras avsevärt mellan 

åren (se figur 4-2). I tabell 4-2 skapas en tydligare bild av vilken förändring i värdet på de biologiska 

tillgångarna som har skett och vad förändringen beror av.  

Ingående värden beskriver värdet på de biologiska tillgångarna vid inträdet av räkenskapsåret. Detta 

motsvarar således det tidigare årets utgående värden. När Sveaskog har köpt växande skog under ett 
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år redovisas det som förvärv av växande skog. På motsvarande sätt visar posten försäljning av växande 

skog värdet på den växande skog som har avyttrats under året. På raden avverkning visas värdet på 

den skog som har huggits ned under året och således minskat värdet på de biologiska tillgångarna. 

Genom att diskontera framtida förväntade kassaflöden skapas en förändring av de biologiska 

tillgångarnas värde i dagsläget. Denna värdeförändring visas i förändring av verkligt värde och har i 

den undersökta perioden lett till enbart positiva värdeförändringar. Nettot av förändring av verkligt 

värde och avverkning är det som bokförs som intäkter i resultaträkningen. Även detta mått har 

under den undersökta perioden lett till positiva netton som har bidragit till företagets totala 

resultat (för en utförligare beskrivning, se nedan och figur 4-3). 

Förändrat värde avsett för utdelning är en post som började bokföras under 2010 och beskriver det 

värde som har avsatts för att delas ut till ägarna. Nederst i tabellen summeras ovan beskriva 

poster och är således nettot av det ingående värdet vid räkenskapsårets början och de aktiviteter 

som har skett fram tills balansdagen4. 

Tabell 4-2. Förändringar av biologiska tillgångar 2012-2008 MSEK.  

MSEK 2012 2011 2010 2009 2008 

Ingående värden 27995 28003 28028 26803 26591 

Förvärv av växande skog 20 11 39 22 24 

Försäljning av växande skog -95 -174 -427 -517 -623 

Avverkning -1278 -1068 -1138 -1158 -1180 

Förändring av verkligt värde 1782 1245 2601 2878 1991 

Förändrat värde avsett för utdelning 0 -22 -1100 - - 

Utgående värden 28424 27995 28003 28028 26803 

Tabell 4-2. Förändring av biologiska tillgångar 2012-2008 i MSEK. Källa: Sveaskogs AB:s 

årsredovisningar 2012-2008. 

Tabell 4-2 visar att den faktor som har störst positiv inverkan på tillgångarnas värdering är 

förändring av verkligt värde. Detta innebär att Sveaskog ser en fortsatt positivt prisutveckling av skog, 

samtidigt som de biologiska tillgångarna förväntas skapa ett positivt framtida kassaflöde. Vad 

som påverkar de biologiska tillgångarnas värde är då avverkning sker. I tabellen synes att det har 

konsekvent skett en avverkning årligen med ett värde kring 1100 MSEK. Utöver ovan två 

nämnda poster sker inte mycket förändringar i värdet av de biologiska tillgångarna, utan det är 

förändring av verkligt värde och avverkning som är de två drivande faktorerna.  

4.4.4 Värderingens inverkan på resultat 

Den största delen av Sveaskogs tillgångar består av biologiska tillgångar. I och med det stora 

innehavet av skogsbestånd har förändringar i värdet på dessa tillgångar en stor inverkan på 

balans- och resultaträkning. Värderingen av de biologiska tillgångarna har möjligheten att öka 

resultatet då värdeökningar i balansräkningens tillgångssida redovisas som intäkter i 

resultaträkningen. I figuren presenteras resultat före skatt åren 2012-2008. Y-axeln visar det totala 

                                                 
4 Sista dagen på räkenskapsåret. Värdet vid balansdagen ligger sedan till grund för sammanställandet av 
årsredovisningen. 
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resultatet för respektive år som 100 %. De två olika posterna som förklarar resultatet är 

värdeförändring och övriga poster. Värdeförändringen är ett netto av posterna avverkning och förändring 

av verkligt värde som visas i tabell 4-2. Således är värdeförändringen i resultatet i figur 4-3 ett netto av 

värdeminskning härlett från avverkning av skog och en värdeökning av skogen värderad till 

verkligt värde. Övriga poster består av intäkter från den operativa verksamheten, d.v.s. ett netto 

för intäkter och kostnader som uppkommit i verksamheten som inte har att göra med värdering. 

På X-axeln redovisas de undersökta årens resultat och vilka poster som resultatet består av. De 

olika posternas storlek anges även nedan varje års diagramstapel i absoluta tal. 

Värdeförändringarna har påverkat Sveaskogs resultat före skatt med mellan cirka 15 och 90 

procent under perioden 2012-2008. Detta visar tydligt på hur stor effekt värdeförändringar av de 

biologiska tillgångarna har på det redovisade resultatet före skatt. 

Figur 4-3. Värdeförändringens påverkan på resultat före skatt 

 
Figur 4-3, Värdeförändringens påverkan på resultat före skatt. Källa: Sveaskogs AB:s årsredovisningar 2008-2012. 

5. Analys 

I detta avsnitt ämnar vi att analysera resultatet av studien med hjälp av vår teoretiska diskussion. För att öka 

läsvänligheten kommer Sveaskogs respondenter benämnas som en enhetlig bild, då deras svar gick i linje med 

varandra. De resterande respondenterna kommer benämnas enskilt.  

5.1 Mottagandet och synen på IAS 41 i skogsbranschen 

Vid införandet av IAS 41 fanns en stor oro kring vilka effekter metoden skulle medföra. Det 

fanns en rädsla att metoden skulle ge oönskade effekter på redovisningen och med anledning av 

detta tog Sveaskog tidigt en ställning som liknade den tidigare använda metoden historisk 

anskaffningskostnad. Det fanns en skeptisk bild inom skogsbranschen överlag, vilket var en 

uppfattning som delades av revisorn. Alla respondenter ansåg att IAS 41 medförde ett tydligt 

uttalat standardiserat ramverk för hur värderingen skulle gå till, vilket saknades i den tidigare 

värderingsmetoden. Dock fanns vissa tolkningssvårigheter då standarden främst var utformad för 

levande växter och djur med en tillväxtfas på upp till ett år. Elad (2004) beskriver att standarden 

inte skapar en bättre tidsenlig bild då metoden lämpar sig bäst för tillgångar med korta 

tillväxtperioder. Denna uppfattning delades av Sveaskog och revisorn varför det skapade en 
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osäkerhet om huruvida IAS 41 var kompatibel för att värdera skogsbestånd som har en tillväxtfas 

på ungefär 100 år. Elad (2004) menar att införandet av IAS 41 kan leda till att företag väljer att 

värdera sina tillgångar med olika metoder inom ramen för standarden. Detta skulle leda till att det 

skapas en ojämförbarhet mellan företagens redovisade tillgångar som motverkar begripligheten 

och jämförbarheten i de finansiella rapporterna. Denna åsikt delades av Sveaskog vid införandet 

av standarden, varför de gjorde en gemensam satsning med andra stora svenska skogsbolag. 

Tillsammans satte de sig ned med styrelsen för IFRS för att diskutera hur de skulle hantera 

värderingen av sina tillgångar. Diskussionen ledde till att de svenska skogsbolagen utformade 

gemensamma modeller för att värdera biologiska tillgångar. Fortfarande för de svenska 

skogsbolagen en årlig dialog angående hur skogen skall värderas. Sundgren et al. (2009) och 

Smith (2006) påtalar att jämförbarheten har en stark korrelation med relevansen i den finansiella 

rapporteringen. Därför är det av vikt att företag presenterar information som är upprättad efter 

liknande förutsättningar. Tack vare att de svenska skogsbolagen gemensamt utformande grunder 

för värderingen har detta lett till en ökad jämförbarhet och relevans då rapporteringen upprättats 

efter likartade premisser.  

Osäkerheten och oron existerar än idag om än i mycket mindre utsträckning hos revisorn och 

Sveaskog. Trots det något skeptiska mottagandet av IAS 41 håller i dagsläget Sveaskog med om 

att värderingsmetoden bidrar med en mer relevant och tidsenlig information i de finansiella 

rapporterna likt Herbohn och Herbohn (2006) och King (2009) uttrycker. Sveaskog och de 

externa skogsvärderarna instämmer i att redovisningens kvalitativa egenskaper som IASB 

utformade som målsättning har i viss utsträckning uppfyllts. Framförallt lyfts relevansen och 

jämförbarheten fram som de faktorer som har förbättrats genom införandet av IAS 41.  

5.2 En komplicerad värderingsprocess 

Likt Shortridge et al. (2006) beskriver är det svårast att genomföra en värdering till verkligt värde 

då en aktiv marknad saknas. Sveaskog anser att det inte finns någon aktiv marknad eller annat 

jämförbart värde som motsvarar deras innehav av biologiska tillgångar och därmed saknas 

relevanta marknadspriser. För att bestämma värdet på sina tillgångar använder sig Sveaskog 

därför av en nuvärdesberäkning av de framtida beräknade kassaflödena. Sundgren et al. (2009) 

och Smith (2006) menar att en minskad tillförlitlig framställning skapas genom de bedömningar 

som ligger till grund för de framtida kassaflödena. Problemet med att genomföra 

nuvärdesberäkningar är att siffrorna inte är kända likt Marton (2008) beskriver och därför kan 

informationens tillförlitliga framställning också ifrågasättas.  

Både Sveaskog, revisorer och externa värderare anser att värderingsprocessen är komplex och 

tidskrävande. Sveaskog sysselsätter 6 personer i arbetet med att säkerställa värdet på de biologiska 

tillgångarna vilket går i linje det Herbohn och Herbohn (2006) uttrycker angående processens 

omfattning. Bäckström (2009) tillsammans med Herbohn och Herbohn (2006) menar att 

processen att säkerställa värdet medför ökade kostnader för företagen. Detta har observerats i 

Sveaskog då de dels engagerar intern arbetskraft i att beräkna värdet, men att de även engagerar 

externa parter som skogsvärderare och revisorer. För att uppnå syftet med redovisningen krävs 

det att Sveaskog tar fram statistik och register över sina biologiska tillgångar i avsikt att i så stor 

utsträckning som möjligt uppfylla de kvalitativa redovisningsegenskaperna. Detta har medfört en 

ökad arbetsbörda för revisorn då de måste säkerställa att de volymer och bedömningar Sveaskog 

lägger fram är relevanta, jämförbara, begripliga och tillförlitligt framställda.  
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Ett av de viktigaste antagandena Sveaskog måste göra för att beräkna värdet på de biologiska 

tillgångarna är diskonteringsräntan (se tabell 4-1). Sveaskog uttrycker att denna beräkning är enkel 

att genomföra i teorin men är desto svårare i praktiken, vilket går i linje med det Elad (2004) 

uttrycker kring att IAS 41 är utformad på ett för akademiskt plan. Att bedöma hur mycket som 

betalas för skogen om 100 år innebär att vissa gissningar och antaganden måste göras vilket kan 

påverka den tillförlitliga framställningen och relevansen. För att minska antaganden om 

kassaflödesutvecklingen har Sveaskog valt att använda samma diskonteringsränta sedan 2005. 

Genom att använda sig av samma ränta försöker Sveaskog signalera en jämförbar och tillförlitligt 

framställd bild av värdet på de biologiska tillgångarna. På så sätt tillåter de inte förändringar i de 

prognostiserade marknadspriserna ha genomslag på den långsiktigt beräknade 

diskonteringsräntan och därmed tillgångsvärdet.  

Värdeförändringarna på de biologiska tillgångarna har en märkbar inverkan på det redovisade 

resultatet (se figur 4-3). Vid rapportering under IAS 41 skall värdeförändringar i biologiska 

tillgångar redovisas som intäkter och kostnader i resultaträkningen. Herbohn och Herbohn 

(2006) menar att detta medför en volatilitet i resultatet. Sveaskog och revisorn delar 

uppfattningen om att IAS 41 leder till ökad volatilitet i resultatet. Detta illustreras i figur 4-3 där 

det kan utläsas att värdeförändringen har påverkat Sveaskogs resultat före skatt med 15-90 

procent. Respondenterna på Sveaskog menar dock att det inte finns några intentioner eller 

möjligheter att påverka det volatila resultatet, utan att det är en direkt effekt av att 

värdeförändringar redovisas i resultaträkningen. Detta kan leda till att begripligheten och 

jämförbarheten minskar i den finansiella rapporteringen, då resultatet som presenteras över tid 

kan kraftigt skilja sig åt. Det kan skapas en problematik med jämförbarheten inom företaget, men 

även skogsföretagen emellan då de presenterade siffrorna varierar i stor utsträckning från år till 

år. 

5.3 IAS 41 – användandet utifrån de kvalitativa redovisningsegenskaperna 

Alla respondenter är av uppfattningen att IAS 41 som värderingsmodell bidrar med en ökad 

relevans. Framförallt anses att värdet speglar en mer rättvis bild då det grundas på inträffade, 

aktuella och framtida händelser. Detta värde hjälper företagets intressenter då det kan användas 

som underlag för att prognostisera framtiden men också bedöma riktigheten i tidigare 

prognostisering (Sundgren et al, 2009; Smith, 2006; IASB, 2013). Genom denna studie har 

författarna observerat att processen i att säkerställa värdet på de biologiska tillgångarna är tids- 

och resurskrävande. För att Sveaskog ska lyckas med att presentera ett värde som är relevant för 

dess intressenter krävs ett omfattande arbete med att beräkna och uppskatta tillgångsvärdet. 

Något som kan ha påverkat relevansen negativt är utformandet av de gemensamma 

värderingsmodellerna, där viss relevant information möjligtvis utelämnas hos samtliga svenska 

skogsbolag. Detta har lett till en ökad jämförbarhet inom branschen men kan leda till en minskad 

relevans i ett större perspektiv.  

Jämförbarheten mellan de svenska skogsbolagen och Sveaskog är relativt hög då de tillsammans 

utformat liknande tillvägagångssätt för att värdera biologiska tillgångar. Årligen sker en 

avstämning mellan Sveaskog och övriga företag i branschen för att värderingar inte skall skilja sig 

avsevärt åt. På så sätt har jämförbarheten sedan införandet fram tills idag varit god då liknande 

värderingsmodeller har använts. Något som kan inskränka på jämförbarheten är att IAS 41 

medför en volatilitet i det redovisade resultatet. Detta är något som ligger utanför Sveaskogs makt 
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att påverka och de har heller inga intentioner att göra så. Volatiliteten drabbar inte enbart 

Sveaskog utan hela branschen som värderar på liknande sätt. Jämförbarheten som har observerats 

i denna studie baseras på Sveaskogs perspektiv i relation till den svenska skogsbranschen. 

Möjligen kan tendenser till en problematik uppstå då Sveaskog skall jämföras med skogsbolag i 

andra länder, där det kan finnas en annorlunda syn på hur IAS 41 skall tillämpas. 

Begripligheten har ökat i en viss mån genom användandet av IAS 41. För en insatt blir det genom 

värderingsmodellen tydligare att utläsa vilka variabler och bedömningar som ligger till grund för 

värdet på de biologiska tillgångarna. Det är många faktorer som spelar in vilket gör att mycket 

information måste presenteras i årsredovisningen, vilket kan skada begripligheten då den minskar 

i tydlighet och hur koncis den är.  

Den kvalitativa redovisningsegenskapen som i störst utsträckning blir lidande under IAS 41 är 

den tillförlitliga framställningen. Detta har observerats då Sveaskog nämner att det är 

problematiskt att säkerställa riktigheten i de värden som används för att beräkna tillgångsvärdet. 

För att öka tillförlitligheten i framställningen gör Sveaskog en rad åtgärder men trots detta 

kvarstår många tvivelaktiga bedömningsfrågor och antaganden som gör att tillförlitligheten 

ifrågasätts. Genom studien har författarna funnit att det svåraste med att värdera under IAS 41 är 

att göra de bedömningar och antaganden som ligger till grund för värderingen, vilket leder till att 

tillförlitligheten i de framställda finansiella rapporterna blir objekt för diskussion.  

5.4 Spelrum för bedömningar och antaganden 

Herbohn och Herbohn (2006) diskuterar möjligheten att använda värdeförändringar som ett sätt 

att kommunicera företagets ekonomiska ställning. Det finns en stor chans för företag att påverka 

sin ekonomiska ställning då de har stora andelar biologiska tillgångar som värderas till verkligt 

värde. I värderingen påverkar en rad faktorer vilket värde tillgången beräknas få. Den faktor som 

är enklast för företagen att göra antaganden kring och besluta angående själv är 

diskonteringsräntan. Sveaskog har ett spann av räntor som har tagits fram av en extern konsult 

och det är sedan upp till styrelsen att bestämma vilken räntesats de anser vara lämplig att 

använda. Valet av ränta får en stor inverkan på det redovisade värdet av de biologiska tillgångarna 

vilket illustreras i tabell 4-1. I och med att det finns ett spelrum i valet av diskonteringsränta kan 

subjektiva bedömningar påverka det tillgångsvärde som presenteras i den finansiella 

rapporteringen. Det kan då finnas en risk för att resultat- och balansräkning inte återspeglar all 

den information som är relevant för företagets intressenter likt Danbolt och Rees (2008) 

uttrycker. Presenteras inte alla relevant information i den finansiella rapporteringen så kan den 

tillförlitliga framställningen för IAS 41 ifrågasättas då inte en enhetlig bild av de ekonomiska 

aktiviteterna redovisas.  

IASB (2013) uttrycker att den finansiella information som presenteras är till för företagets 

intressenter. Det ökade värdet på de biologiska tillgångarna har en stor inverkan på det 

redovisade resultatet vilket illustreras i figur 4-3. Standarden lämnar utrymme för företagsledning 

med opportunistiska incitament att använda diskonteringsräntan som ett sätt att öka 

tillgångsvärdet, resultatet och utdelningen. Detta gör att huruvida IAS 41 uppfyller de kvalitativa 

redovisningsegenskaperna kan ifrågasättas då standarden möjliggör påverkan av subjektiva 

bedömningar. Sveaskog har valt att använda samma diskonteringsränta sedan införandet av IAS 

41 för att signalera en jämförbar och tillförlitlig bild över tid. De väljer även att inte använda hela 
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intäkten som härstammar från värderingsförändringen på de biologiska tillgångarna som en källa 

till utdelning. Detta då Sveaskog anser att det finns en osäkerhet i att dela ut medel som 

härstammar från en tillgångsvärdering. Genom att inte använda hela intäkten i 

utdelningsunderlaget skapar Sveaskog en ökad tillförlitlig framställning och jämförbarhet då de 

endast använder sig av ”säkra” intäktskällor.   

Leverantörer och långivare har stort intresse i den finansiella informationen som företag 

presenterar då de vill säkerställa att skulder, räntor och amorteringar betalas tillbaka. Då företag 

har stora andelar biologiska tillgångar av de totala tillgångarna (se figur 4-2) får en 

tillgångsvärdeökning ett stort genomslag på hela balansomslutningen. Då tillgångsvärderingen 

baseras på antaganden och bedömningar kan den tillförlitliga framställningen i den finansiella 

rapporteringen under IAS 41 ifrågasättas. Revisorn menar att en ökad tillgångssida kan få 

företaget att se mer attraktivt ut i leverantörernas ögon då det för en oinsatt kan se ut som att 

företaget är mer betalningsstarkt än vad det i verkligheten är. Detta går i linje med resonemanget 

som Herbohn och Herbohn (2006) för angående hur företag kan använda tillgångsvärdet som ett 

sätt att kommunicera en attraktiv bild. Vidare menar Johansson att detta inte skulle fungera i 

praktiken under en längre period, utan är något som endast skulle fungera under en kort period 

för att förställa bilden av företaget. Standarden lämnar teoretiskt sett utrymme för att på kort sikt 

förmedla en skev bild av den ekonomiska hälsan. Detta har inte observerats i Sveaskog men 

faktumet att företag inom ramen för IAS 41 har möjligheten att påverka vilket värde de värderar 

sina tillgångar till kan påverkan förmågan att uppnå de kvalitativa redovisningsegenskaperna. 

6. Slutsats 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som följer av den ovan förda analysen. Uppsatsens forskningsfråga 

besvaras och därmed presenteras hur användandet av IAS 41 ser ut vid värdering av biologiska tillgångar sett 

utifrån de kvalitativa redovisningsegenskaperna. 

Syftet med denna studie var att öka insikten om användandet av IAS 41 sett utifrån de kvalitativa 

redovisningsegenskaperna. Vi kan konstatera att på det sättet Sveaskog använder IAS 41 så 

uppfyller standarden vissa kvalitativa redovisningsegenskaper bättre än andra. Framförallt har 

metoden bidragit till en ökad jämförbarhet och relevans. Detta då standarden tydligt formulerar 

hur en värdering skall gå till men även för att användare av IAS 41 har utformat ett gemensamt 

tillvägagångssätt. Användandet av standarden har skapat en ökad relevans i siffrorna som 

presenteras då det på ett bättre och mer tidsenligt sätt beskriver de växande tillgångarnas värde. 

Huruvida den tillförlitliga framställningen uppnås är dock något som kan ifrågasättas. De 

presenterade siffrorna baseras på komplexa processer där många antaganden och bedömningar 

spelar in, varför det är svårt att avgöra hur exakta exempelvis volymer och priser är. Denna 

problematik har Sveaskog försökt minska genom att vara försiktiga i användandet av 

värderingsmodellen.  I och med att Sveaskog använder sig av en fast diskonteringsränta i 

kombination med en blygsam uppskattning om framtida kassaflöden anses IAS 41 skapa ett 

värde på de biologiska tillgångarna som är försiktigt beräknat. Något som bör has i åtanke är att 

de värderingsmodeller som har utvecklats leder till att värden långt under faktiska 

marknadsvärden redovisas, vilket gör att relevansen i de presenterade siffrorna kan ifrågasättas. 

Detta leder till att de kvalitativa egenskaper som IASB uttalat möjligen frångås, då Sveaskog 
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eftersträvar att likna branschens värderingsmodell istället för att följa IAS 41 till punkt och pricka. 

På det sättet Sveaskog använder modellen idag kan det fastställas att IAS 41 inte har inneburit ett 

paradigmskifte i storlek med införandet av den dubbla bokföringen.  

Författarna kan dock konstatera att det spelrum som lämnas för bedömningar i IAS 41 kan vid 

ett oförsiktigt användande leda till en missvisande finansiell rapportering. Författarna har genom 

studien sett att valet av diskonteringsränta och uppskattad pris- och avverkningsutveckling har 

makten att i stor utsträckning påverka balans- och resultaträkning. Därför blir det av betydelse 

hur företag väljer att använda sig av IAS 41, då standarden lämnar utrymme för företagen själva 

att göra bedömningar som kan leda till rapportering av skev finansiell information som frångår de 

kvalitativa redovisningsegenskaperna.  

Användandet av IAS 41 kan ha stora effekter på företags balans- och resultaträkning då värdet 

påverkas av många bedömningar och antaganden. Dessa bedömningar gör att spannet för 

tillförlitliga och relevanta tillgångsvärden blir stort, vilket gör att modellens precision kan 

ifrågasättas. Sättet de använder modellen gör dock att användandet inte får kraftiga effekter på de 

redovisade siffrorna och fungerar i dagsläget väl. 

Efter att ha genomfört studien kan författarna avslutningsvis slå fast att IAS 41 bidrar till att öka 

relevansen och jämförbarheten i den finansiella rapporteringen. I det empiriska underlaget har 

författarna funnit att liten påverkan har skett på begripligheten. Den kvalitativa 

redovisningsegenskap som i minst utsträckning uppnås är den tillförlitliga framställningen, då IAS 

41 innebär en rad bedömningar och antaganden som bygger på gissningar om framtiden.  

7. Reflektion kring studien 

En reflektion kring uppsatsen presenteras i detta kapitel, där det inledningsvis riktas en kritisk syn mot den 

genomförda undersökningen. Därefter uttrycks förslag till alternativa tillvägagångssätt att genomföra en liknande 

studie, följt av förslag till vidare forskning.  

7.1 En kritisk syn 

Vår studie har vissa begränsningar då den enbart innefattar ett fallföretag därför blir det svårt att 

dra några generella slutsatser kring det undersökta problemet. Hade fler företag undersökts skulle 

en bredare empiri inhämtats som möjligen hade lett till ett annorlunda resultat. Då endast sex 

respondenter låg till grund för den inhämtade empirin så finns en risk för att de inte är 

representativa. Detta hade kunnat åtgärdas genom att utöka antalet respondenter framförallt 

inom fallföretaget men även genom att intervjua fler revisorer och externa skogsvärderare, vilket 

hade kunnat bidraga till en bredare bild av problematiken och värdering till verkligt värde. Vidare 

utgör intervjustudien den huvudsakliga källan till empiri vilket ställer höga krav på oss som 

författare att uppfatta och tolka underlag korrekt. Det finns också en möjlighet att respondentera 

kan ha lämnat en subjektiv bild av forskningsfrågan. Då alla intervjuer genomfördes per telefon 

så kan viss information ha gått förlorad, framförallt genom att tolka kroppsspråk. 

Dokumentstudien som genomfördes skulle ha fått en ökad trovärdighet om en längre tidsperiod 

hade undersökts samt att fler finansiella mått hade studerats.  
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7.2 Förslag till vidare forskning 

Ett förslag till vidare forskning är att undersöka hur praxis har utvecklats kring användandet av 

IAS 41 i andra delar av världen som rapporterar under IFRS. Dessa resultat skulle kunna 

jämföras för att studera vilka tolkningsskillnader som finns av standarden. Detta skulle kunna 

hjälpa att utöka förståelsen kring hur en lämpligt utformade värdering av biologiska tillgångar går 

till. Vidare forskning skulle också kunna ske på hur väl IAS 41 är lämpad att användas på stora 

skogsbestånd. Detta resultat skulle sedan kunna jämföras med hur andra biologiska tillgångar 

värderas för att se om det behövs utformas en ny standard för stora skogsbestånd.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Inledning 

Inledningsvis förklaras det för respondenten i vilket sammanhang denna intervju görs och vart 

eventuellt resultat kommer publiceras och när. Huvudsyftet med studien förklaras för 

respondenten och vad vi syftar till att undersöka med vår uppsats, för att underlätta för 

respondenten att förstå kontexten.  Intervjun kommer behandla två huvudämnen; 

värderingsprocessen och effekter av IAS 41.  

Bakgrund 

Vi ställer frågor angående respondentens bakgrund, hur länge han/hon har varit aktiv inom 

denna bransch samt vilka erfarenheter som finns av att värdera skog.  

Värderingsprocessen 

Här ställer vi frågor angående den rent tekniska biten av värderingen, hur processen ser ut, vilka 

som är inblandade och eventuella svårigheter i värderingen.  

 Vilka olika kompetenser och medarbetare är inblandade i att bestämma det verkliga 

värdet på de biologiska tillgångarna? 

 Hur går en värdering till i praktiken och vilka uppskattningar/bedömningar måste göras? 

 Vilka för- och nackdelar finns med att göra de uppskattningar/bedömningar som måste 

göras i värderingsprocessen? 

 Hur stark anses tillförlitligheten och relevansen vara i värderingen?  

 Vad anser du om värderingsprocessen i sin helhet – vilka fördelar skapar den och vilka 

möjliga nackdelar eller problem bidrar den med? 

Effekter  

I detta avsnitt berörs frågor kring hur införandet och användandet av IAS 41 har påverkat 

respondentens yrkesroll.  Frågor kring personliga erfarenheter ställs och det efterfrågas även om 

respondenten kan se några generella uppfattningar i branschen. Inom detta avsnitt behandlas 

mindre temaområden som anges med rubriker nedan.  

Skillnader i användandet 

 Hur mottogs införandet av värdering till verkligt värde inom företaget och inom 

branschen i stort? 

 Argumenten för införandet av IAS 41 handlade mångt och mycket om att få ett värde 

som är mer relevant och transparent för intressenter. Anser du att värdering till verkligt 

värde fungerar för att göra just detta, och fungerar metoden bättre än den historiska 

anskaffningskostnaden som tidigare användes?  
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 Genom att studera era årsredovisningar före användandet av värdering till verkligt värde 

och efter – vilka anser du är de största skillnaderna? Finns det värden som har ökat 

genom användandet av värdering till verkligt värde? 

Redovisningens kvalitativa egenskaper 

 Då värdering till verkligt värde bygger på en rad antaganden – finns det någon möjlighet 

för er som företag att påverka dessa antaganden? Vilka positiva/negativa effekter kan 

detta leda till? 

 Givet att värderingen under IAS 41 med verkligt värde leder till ökade tillgångar – vilken 

reell eller praktisk effekt får det faktiskt på er verksamhet? 

 Hur ser man på att dela ut pengar som härstammar från en värderingsökning? Finns det 

någon problematik eller osäkerhet i att dela ut orealiserade vinster?  

 Anser du att tillgodoräkna värderingsförändringar som intäkter och kostnader i enlighet 

med IAS 41 kan bidra till en ökat volatilitet i resultatet? Om isåfall, finns det något ni som 

företag kan göra för att påverka detta? 

 Vilka av de kvalitativa egenskaperna anser du har uppfyllts i störst utsträckning genom 

värdering till verkligt värde och varför? 

 Vilka egenskaper anser du har blivit lidande vid värdering till verkligt värde under IAS 41 

och varför? 

Intressentperspektiv 

 Vilka intressenter tror du gynnas i störst utsträckning i ett scenario där tillgångarna 

ständigt värderas upp? Finns det i vissas intresse att tillgångarna värderas upp mer än 

andras – dvs. vilka påverkas direkt av en ökad tillgångsvärdering? 

 Finns det några intressenter som missgynnas av att tillgångarna värderas upp? 

 Ser du att användandet av IAS 41 skulle kunna leda till vinning för enskilda 

individer/intressenter inom och/eller  er verksamhet? Kan IAS 41 vara ett medel för att 

manipulera både genom upp- och nervärderingar? 

 Givet att IAS 41 ökar volatiliteten i resultatet, vilken effekt får detta på er som företag 

och sedan i sin tur – vilka effekter kan det få på era intressenter? 

 

 


