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Sammanfattning 

Uppsatsens titel Varulagervärdering – En studie över hur tillverkande företag 

värderar varor i olika färdigställandegrad 

Seminariedatum 2011-05-24  

Ämne/kurs Redovisning, Magisteruppsats 30 HP 

Författare Peder Göransson och Andreas Haglind 

Handledare Niklas Sandell 

Fem nyckelord Varulager, värdering, produktkalkyler, indirekta kostnader, 

varor under tillverkning  

Syfte Syftet med uppsatsen är att analysera hur tillverkande företag 

värderar sina varulager samt vilka svårigheter som uppstår 

med att fördela indirekta kostnader på varor som befinner sig i 

olika stadier av tillverkningsprocessen.  

Metod Vi har genomfört en studie kring området varulager och skapat 

en förståelse för vilka lagar och regleringar som finns på 

området, samt satt oss in i vad som är skrivet och vilka teorier 

som finns. Vidare har vi utfört intervjuer med ekonomichefer 

samt ansvariga för varulagervärdering hos större onoterade 

företag i Skåne. Lämpliga företag hittades genom en sökning i 

databasen Retriever Bolagsinfo.  

Teoretiska perspektiv Vi har använt oss av tillgängliga teorier inom 

varulagervärdering. Vidare har vi utgått från tillämpliga 

modeller inom produktkalkylering. 

Empiri Empirin i uppsatsen grundar sig i intervjuer med fyra större, 

onoterade företag i Skåne. Samtliga är tillverkande företag där 

vi fått möjlighet att träffa företagens ekonomichefer eller 

controllers. 

Slutsatser Både varor under tillverkning och färdigvaror värderas utifrån 

sin produktkalkyl. Varor under tillverkning är i praktiken färdiga 

halvfabrikat och värderas precis som en färdig vara utefter vad 

den kostat att producera, då medräknat både direkta och 

indirekta kostnader. Kalkylerna produceras ofta i företagens 

affärssystem, varför dessa blivit allt viktigare för en korrekt 

värdering. Med väl fungerande affärssystem så medför heller 

inte värderingsmetoder så som FIFU några förenklingar för 

företag. Några egentliga svårigheter upplevs inte. 
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Summary in English  

Title Inventory valuation – A study regarding how manufacturing 

companies value goods in various stage of completion 

Seminar date 2011-05-24   

Course Master thesis in business administration, 30 University Credit 

Points (30 ECTS). 

Authors Peder Göransson and Andreas Haglind 

Advisor Niklas Sandell 

Five keywords Inventory, valuation, product calculations, indirect costs, work 

in progress 

Purpose The purpose of this degree project is to analyze how 

manufacturing companies value their inventories and examine 

what difficulties that arise with the allocation of indirect costs 

on goods that are in various stages of production.  

Methodology We have conducted a study in the field of inventories and 

gained an understanding of what laws and regulations that are 

applicable in this area, as well as what has been written and 

what theories that exist. Furthermore, we have performed 

interviews with CFO:s and those responsible for inventory 

valuation in large unlisted companies in Skåne. Appropriate 

companies were found in the database Retriever Bolagsinfo.  

Theoretical perspectives We have used available theories concerning inventory 

valuation. Furthermore, we have also used applicable models 

regarding product calculation. 

Empirical foundation The empirical data in this thesis is based on interviews with 

four larger, unlisted companies in southern Sweden. All of 

them are manufacturing companies where we had the 

opportunity to meet either CFO:s or controllers. 

Conclusions Both work in progress and finished goods are valued on the 

basis of their product calculation. Work in progress is in reality 

semi-finished products which are valued in the same way as 

finished products, both carrying its’ share of direct and indirect 

costs. These calculations are often produced in a company’s 

accounting information system, AIS, why they have become 

increasingly important. With properly functioning AISs, 

valuation methods such as FIFU are no longer necessary. The 

companies don’t experience any real difficulties. 
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1. Inledning 
 inledningen beskrivs bakgrunden till varulagervärdering samt förs en problemdiskussion som tar 

upp svårigheter och problem med ämnet. Svårigheter exemplifieras av ett inledande fall. Vidare 

beskrivs examensarbetets syfte och en beskrivning av uppsatsens disposition avslutar kapitlet.  

  

1.1 Bakgrund 

Det är en vanlig uppfattning att varulagervärdering inte är förenat med några egentliga svårigheter. 

För att genast slå hål på denna myt kommer uppsatsen att inledas med ett fall. 

1.1.1 Bokförlaget 

Ett bokförlag värderade sitt varulager av böcker enligt lägsta värdets princip, det vill säga till 

det lägsta av anskaffnings- och nettoförsäljningsvärdet. Förlaget prövade vilket värde som var 

lägst för varje enskild bok. Genom att förlaget köpte partier av viss kvantitet med böcker hände 

det ibland att bokförlaget köpt på sig fler än vad som gick att sälja. De böcker som ansågs 

övertaliga värderades i redovisningen till noll med hänvisning till att det var deras 

nettoförsäljningsvärde. Det antal böcker ur samma parti (även samma boktitel) som ansågs 

säljbara värderades till anskaffningsvärdet. 

Skatteverket var dock av åsikten att denna typ av värdering inte var tillåten och menade att 

värdering ”post för post”, som lagen säger, inte rimligen kunde ge möjlighet till att värdera 

varje enskild bok för sig. Verket gjorde istället gällande att ett inköpt parti av böcker utgjorde 

en post. Den nya värdering av lagret gjorde att förlagets inkomst för året i fråga ökade med 

fyra miljoner kronor, vilket i sin tur ledde till en rejäl upptaxering.  

Förlaget accepterade dock inte beslutet utan överklagade det till dåvarande länsrätten där de 

fick rätt. Skatteverket i sin tur överklagade vidare till kammarrätten och fick där rätt. Under 

sommaren 2010 kom beskedet att Regeringsrätten beslutat att pröva fallet. Innan fallet skulle 

tas upp gavs Bokföringsnämnden, BFN, i uppdrag att lämna ett utlåtande angående hur post 

för post skulle tolkas. Nämnden gick på bokförlagets linje och ansåg att varje bok kunde utgöra 

en post så länge som den var tänkt att säljas styckvis. Fallet har dock ännu inte behandlats i 

Regeringsrätten.1 

 

Fallet ovan inleder denna studie för att exemplifiera det faktum att något så litet som tolkning av 

ordalydelse kan få stora konsekvenser för ett företags varulager och därmed även för företagets 

resultat. I detta fall blev följderna en rättstvist i alla tre instanser där en tolkningsfråga kom att få 

                                                             
1 Far Info, ”170. Bokföringsnämnden yttrar sig om varulager.” Balans, (2010). 

I 
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effekter på miljonbelopp. Det finns alltså inte alltid en självklar tolkning av regelverken och företag 

har naturligtvis incitament att tolka reglerna så gynnsamt som möjligt. I ovan nämnda fall tyder dock 

BFN:s utlåtande på att bokförlagets tolkning slutligen kommer att bedömas som tillåten. 

1.1.2 Historisk tillbakablick 

Det finns spår av enklare redovisning redan från 2300 år före Kristus i Babylonien. Bokföring som 

sådan började dock växa fram först under 1000-talet i medelhavsområdet, vid denna tidpunkt endast 

för att hålla reda på fordringar och skulder, alltså inte intäkter och kostnader. 

Värderingsproblematiken kom långt senare, efter kapitalismens genombrott och framförallt när olika 

typer av bolagsformer började växa fram.2  Varulagervärdering har dock funnits i enklare form under 

längre tid än så. Exempelvis har det hittats dokument som beskriver hur en man vid namn John 

Morewood i början av en räkenskapsperiod på 1600-talet sålde fem kor för 22 pund styck. Vid 

periodens slut redovisades de kvarvarande korna till 21 pund vardera. Det visar på en försiktig attityd 

till värdering, alltså en tidig variant av lägsta värdets princip.3 

1.1.3 Varulagervärdering idag 

Trots att ämnet alltså varit aktuellt inom redovisningen under en lång tid är det en vanlig 

missuppfattning att det inte finns några större svårigheter förenade med att värdera ett företags 

varulager. Att värdera olika typer av tillgångar är inte så enkelt som att bara inventera vilka varor 

som finns i lager och sen värdera det till vad man betalat för dem. Enligt Falkman är det tvärtom 

faktiskt så att varulagervärdering är den fråga inom redovisningslitteraturen som anses vara den 

mest omdebatterade.4 

En värdering av lagret ska utgå från lägsta värdets princip vilket innebär att ett företag ska värdera 

sitt lager till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde.5 Vidare ska denna värdering 

ske post för post.6 Även om detta kan framstå som okomplicerat uppstår ofta problem i praktiken. 

Ett exempel på detta är, som belystes i exemplet ovan, att det inte uttryckligen är klart vad 

begreppet ”post” innebär. 

Processen med att värdera ett företags varulager skiljer sig åt beroende på om det rör sig om varor 

som ett företag köpt in eller om det rör sig om varor som företaget själv framställt. Gällande varor 

som köpts in är inventeringen, där det fastställs vilka kvantiteter som finns i lager och till vilket pris 

de köpts in, viktig. För egentillverkade varor ser det annorlunda ut, oavsett om de är färdigställda 

eller under tillverkning. Här använder sig företag av interna produktkalkyler för att räkna ut utgiften 

för att producera en viss vara, något som gör att värdering kan ske på olika sätt i olika företag.7 

I tillverkande företag är det just de egentillverkade varorna som vållar störst problem för 

redovisningen. Totalkostnaden för dessa varor består av både direkta och indirekta kostnader och 

                                                             
2 Kristina Artsberg, Redovisningsteori – policy och praxis, andra upplagan (Malmö: Liber ekonomi 2005), 13. 
3 Ibid., 255. 
4 Pär Falkman, Redovisningens reglering, (Lund: Studentlitteratur, 2001), 41. 
5 Vi kommer genomgående i uppsatsen att använda Årsredovisningslagens definition av lägsta värdets princip. 
6 ÅRL kap. 4 § 9. 
7 Falkman, 91, 99. 
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svårigheten ligger i hur de indirekta kostnaderna beräknas och fördelas. Dessa kostnader kan vara 

gemensamma för flera produktslag och hur stor kostnad som kan hänföras till varje enskild produkt 

är ofta mycket svårt att avgöra.8 

1.2 Problemdiskussion 

Ett varulager utgör ofta den centrala tillgången i ett företags balansräkning, inte minst i tillverkande 

företag. Posten kännetecknas i balansräkningen av ett flertal egenskaper som gör att det är svårt att 

med säkerhet veta om den är korrekt värderad. Exempel på sådana egenskaper är att det ofta är 

svåra bedömningar som ligger till grund för värderingen samt att posten är svår att kontrollera fullt 

ut för företagets revisorer.9 Med anledning av detta kan det finnas incitament för ett företag att 

värdera sitt varulager på ett visst sätt för att påverka sitt resultat. I företag där varulagret är den 

enskilt största tillgången leder en omedveten, eller medveten, felvärdering till stora konsekvenser för 

företagets finansiella rapporter.  

Värdering av varulager kan vara både svårt och tidskrävande. Exempelvis kan det uppstå 

tolkningsfrågor gällande värdering post för post, vilka inte alltid har självklara svar, vilket inte minst 

belystes i vårt inledande fall om Bokförlaget. Stora praktiska problem kan även uppstå när företag 

har ett stort antal produkter som är inköpta eller tillverkade vid olika tillfällen att värdera. Att  

upprätta produktkalkyler för dessa varor, för att fastställa lägsta värdet, är en process som tar tid i 

och med att det är många aspekter att ta hänsyn till. Inte nog med att bestämma vilka direkta och 

indirekta kostnader som är hänförbara till olika produkter utan även andra aspekter som inkurans 

och kapacitetsutnyttjande ska beaktas. Vidare är varulagret, och hur värderingen har gått till, ofta det 

som en potentiell köpare av ett företag utreder först för att försäkra sig om värdet på hela 

företaget.10 

Gällande beräkning av anskaffningsvärde, och därmed fördelningen av indirekta och direkta 

kostnader, är det ofta mest problematiskt för tillverkande företag. Oavsett hur utförligt en sådan 

beräkning görs bygger den i viss mån på antaganden och uppskattningar som företag använder för 

att ta fram olika produktkalkyler.11 Dessa förutsättningar torde leda till att två olika företag, givet 

samma förutsättningar, kommer att komma fram till olika lagervärden. Trots att dessa två värden kan 

skilja sig åt väsentligt, och i slutändan leder till att företagen redovisar olika resultat, kan båda vara 

helt korrekta och framtagna i enlighet med gällande lagstiftning och annan reglering på området. 

Vidare fördelas posten varulager redovisningsmässigt på fem olika varugrupper beroende på vilken 

typ av vara det är. Att värdera varor som har bearbetats olika mycket kan ofta vara problematiskt i 

och med att det är komplicerat att dels avgöra hur ”färdig” en viss vara är, dels att fördela indirekta 

kostnader mellan olika varugrupper i olika färdigställandegrad. Vi har därför valt att lägga fokus på 

                                                             
8 Christer Westermark, Varulagervärdering och resultatmätning, andra upplagan (Lund: Studentlitteratur, 
1996), 148, 151. 
9 Ibid., 7. 
10 Jan Marton, Pär Falkman, Marie Lumsden, Anna Karin Pettersson och Gunnar Rimmel, IFRS – i teori och 
praktik (Stockholm: Bonnier utbildning, 2008), 68. 
11 Ibid., 72-73. 
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varor i olika färdigställandegrad för att se vilka svårigheter som kan tänkas uppstå särskilt för 

tillverkande företag. Detta leder oss till tre frågeställningar: 

 Hur värderar tillverkande företag varor i olika färdigställandegrad? 

 Hur fördelar företag indirekta kostnader? 

 Vilken roll spelar produktkalkyler vid varulagervärdering? 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att analysera hur tillverkande företag värderar sina varor i olika 

färdigställandegrad. Därtill avser vi att undersöka vilka svårigheter som uppstår med att fördela 

indirekta kostnader på varor som befinner sig i olika stadier av tillverkningsprocessen. Ett särskilt 

fördjupningsområde att utreda är vilken roll produktkalkyler har vid värderingen av ett företags 

varulager. 
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Inledning

Metod

Regelverk

Referensram

Empiri

Analys

Slutsats

1.4 Disposition 
 

I kapitel 1 beskrivs bakgrunden till värdering av varulager samt förs en 

problemdiskussion som tar upp svårigheter och problem med ämnet. 

 

I kapitel 2 redogörs för vilket tillvägagångssätt som valts för att välja ämne 

och företag samt hur information inhämtats. 

 

I kapitel 3 klargörs vilken lagstiftning och vilka andra regelverk som ska 

tillämpas inom ämnet varulager. 

I kapitel 4 presenteras teori kring olika aspekter av varulagervärdering och 

de val som företag har att tillgå. Vidare beskrivs även svårigheter med 

ämnet. 

I kapitel 5 presenteras de fyra företag som uppsatsens empiri bygger på. 

Företagen beskrivs var för sig med de regelverk och den referensram som 

presenterats som utgångspunkt. 

I kapitel 6 kommer företagen som studerats att analyseras genom att 

empirin vägs mot gällande regelverk i kapitel 3 samt referensramen i 

kapitel 4. 

 

I kapitel 7 kommer slutsatser att dras utifrån de frågeställningar vi hade 

inför uppsatsskrivandet och den diskussion som förts i analysen. 
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2. Metod 

 metodkapitlet beskriver vi hur vi har gått tillväga för att välja ämne och företag. Vidare redogör 

vi för vilket angreppssätt som valts för examensarbetet samt hur litteratursökningen har 

genomförts. Kapitlet avslutas med en beskrivning av hur intervjuerna har gått till. 

 

2.1 Val av ämne 

Eftersom vi båda studerar redovisning och revision på mastersnivå tyckte vi att det skulle vara 

intressant att skriva om ett ämne som knöt an till det och som vi kan ha nytta av i framtiden. Vi fick 

ett tips att göra en studie kring ämnet varulagervärdering och göra en djupare granskning av varor 

som befinner sig i olika stadier av tillverkningsprocessen. Efter att ha tittat närmare på detta och 

funnit att det var ett område som tidigare bara behandlats ytligt, beslutade vi att försöka ta reda på 

hur företag bemöter den redovisningsproblematik de ställs inför rörande indirekta kostnader, 

produktkalkyler och halvfabrikat. 

2.2 Val av företag 

I och med att vår studie inriktar sig mot företag med varor i olika färdigställandegrad valde vi att rikta 

oss mot tillverkande företag. För att få jämförbarhet mellan företagen bestämde vi oss även tidigt för 

att välja företag av liknande storlek och som följde samma regelverk. Detta i förhoppningen om att 

det skulle ge oss en bättre förståelse och helhetsuppfattning av hur företagen fungerar, och vad olika 

beslut får för slutgiltig effekt, än om vi studerat stora företag som följt olika regelverk. Vidare 

beslutade vi oss för att det vore lämpligt om samtliga företag var antingen noterade eller onoterade, 

även detta för att få ökad jämförbarhet mellan företagen. I och med att vi hade en kontakt som 

gjorde det möjligt för oss att träffa ett större onoterat företag, Haki, gjorde vi avgränsningen att 

enbart rikta oss mot de företag som var onoterade.  

När vi skulle söka efter företag utgick vi, som beskrivits ovan, från Haki och hade det företaget som 

en mittpunkt. I och med att Haki hade en omsättning på ungefär 280 miljoner kronor, för år 2009, 

valde vi att avgränsa oss mot företag med en omsättning mellan 100 och 500 miljoner kronor. Vidare 

ville vi ha företag med varulager som en betydande post i sin balansräkning och beslutade om ett 

minimum på 20 %. Även här hade vi Haki som en utgångspunkt då de hade drygt 20 % av sina 

tillgångar som varulager. Det faktum att väldigt få stora, tillverkande företag hade betydligt större 

andel varulager spelade också in. Vidare beslutade vi att företagen skulle ha varulager i form av 

råvarulager, varor under tillverkning samt färdigvarulager för att problematiken kring varor i olika 

färdigställandegrad skulle kunna undersökas. På grund av bristande resurser och en begränsning av 

tid valde vi dessutom att enbart studera företag i Skåne. 

Med ovanstående kriterier fastställda loggade vi in på Lunds Universitets databas Retriever 

Bolagsinfo där vi fick tillgång till nödvändig information. I det avancerade sökfältet kunde vi begränsa 

vårt sökresultat genom att fylla i ”Tillverkning och Industri” som den bransch vi var intresserade av. 

I 
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Företagen skulle inte heller ligga på någon börslista då vi enbart inriktade oss mot onoterade företag, 

de skulle vara verksamma i Skåne län och slutligen ha en omsättning mellan 100 och 500 miljoner 

kronor. Totalt fick vi fram 146 företag för vilka vi därefter granskade senaste årets balansräkning. Av 

dessa var det 13 företag som uppfyllde kriterierna vi ställde i föregående stycke.  

För de 13 företagen upprättade vi ett Excel-dokument (se bilaga 1) där vi infogade information om 

respektive företags omsättning, totala tillgångar, varor under tillverkning samt kort information om 

företagen och i vilken stad de var verksamma. Nästa steg i urvalsprocessen var att undersöka vilka 

som var mest intressanta ur vår synvinkel. Vi upprättade därför två kvot-kolumner där den ena 

beräknade respektive företags andel varulager i förhållande till tillgångar och den andra mängden 

varor under tillverkning i förhållande till tillgångar. De företag som hade ett högt värde på både 

varulager/tillgångar och varor under tillverkning/tillgångar var de företag som hade en ojämn 

fördelning av de olika varugrupperna i varulagret. Vissa saknade även färdigvarulager som en post i 

balansräkningen. De företag som hade lägre kvotvärden var de företag som hade en mer jämn 

fördelning mellan råvaror, varor under tillverkning och färdigvarulager.  

Med dokumentet färdigt inledde vi med att ta kontakt med Haki AB. Anledningen var att vi hade 

personlig kontakt där, vilket vi hoppades skulle underlätta till att få en intervju. När vi därefter skulle 

bestämma oss för vilka fler företag vi ville ha med i uppsatsen började vi med att skicka förfrågningar 

per e-post till Sibbhultsverken, Scandiflex Pac och Purus, vilka vi följde upp med telefonkontakt. Vi 

ansåg att detta var de tre bästa även om ingen av dem var de mest framträdande sett till deras 

finansiella siffror. Som vi nämnde tidigare beror det på att de tre vi valde ut hade en jämn fördelning 

mellan varor under tillverkning, råvaror och färdigvarulager vilket vi prioriterade högt. Både 

Sibbhultsverken och Scandiflex Pac svarade att de gärna ställde upp. Purus angav att de var i en 

hektisk period för tillfället och höll på att omorganisera vilket bidrog till att en intervju inte var läglig 

för tillfället. Nästa steg blev att vi skickade ut förfrågningar till K.A. Ekström & Son samt Å & R Carton. 

Gällande Å & R Carton resonerade vi likadant som vi gjorde med de tre föregående och angående 

K.A. Ekström & Son ansåg vi att ett företag med så pass höga värden i båda av våra kvoter hade 

kunnat bidra med intressanta infallsvinklar som de andra tre möjligtvis saknat. Tyvärr hade K.A. 

Ekström & Son precis anställt en ny VD vilket gjorde att det inte passade med en intervju och Å & R 

Carton fick vi inget svar från. Slutligen valde vi att kontakta Ifö Ceramics. Företaget visade upp siffror 

som var i likhet med Haki, Sibbhultsverken och Scandiflex. Ifö Ceramics svarade att de gärna deltog i 

vår undersökning. Vid denna tidpunkt hade vi lyckats knyta upp fyra lämpliga företag och avslutade 

våra försök att kontakta fler. Detta motiveras vidare i nästa avsnitt. 

2.3 Angreppssätt 

Det finns två olika metoder som kan användas för att få svar på vår frågeställning, en kvalitativ analys 

alternativt en kvantitativ analys. Den kvalitativa metoden innebär att man fokuserar på de verbala 

formuleringarna och innebörden de har. Detta blir ofta möjligt genom att empirin bygger på ett fåtal 

studier vilka används för att komma fram till hypoteser och teorier som kan vara till hjälp för att 

förstå problematiken i verkligheten. Detta passade vår studie väl då vårt mål var att studera ett fåtal 
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fall och utgå från muntliga intervjuer.1 Vi ville med detta angreppssätt ge intervjurespondenterna 

möjlighet att förklara hur just de arbetar med varulagervärdering, vad de tycker är viktigt eller svårt. 

Inom ramen för kvalitativ metod har vi valt att använda oss av fallstudier. Fallstudien som sådan är så 

vanlig inom den kvalitativa metoden att de ibland betraktas som en och samma. Detta stämmer i den 

mån som fallen analyseras utifrån ett kvalitativt perspektiv, vilket vi har gjort.2 Vi har i vår studie valt 

att använda oss av den här metoden för att få möjlighet att gå in mer på djupet i ett fåtal företag och 

försöka förstå problematiken på ett bättre sätt. I vår fallstudie har vi gjort mer än att bara intervjuat 

ekonomichefer och controllers personligen. Vi har granskat företagens årsredovisningar och 

hemsidor. Vidare har vi granskat de kalkyler vi fått ta del av och även fått en rundvandring i tre av de 

fyra företagens verksamhet. Att på detta sätt få se verkligheten och få möjlighet att studera 

varulagrets olika delar har medfört till en ytterligare förståelse av kalkylernas uppbyggnad och 

beståndsdelar samt förstå bakgrunden till siffrorna i årsredovisningen. I tabell 2.1 sammanfattas vad 

vi gjort i respektive företag. 

Tabell 2.1  Angreppssätt i respektive företag 

 

Normalt sett erbjuds bäst förutsättningar för en djup studie vid val av enbart ett fall, dock är 

nackdelen att studien kan bli alltför situationsspecifik.3 Även om vi hade kunnat gå in mer på djupet 

vid enbart ett fall så hade omfattningen i analysen och slutsatserna inte blivit lika genomgripande 

jämfört med om vi träffat flera företag. I och med begränsningen av tidigare forskning, se 

litteraturundersökning i avsnitt 2.5, inom det specifika område vi valt så ansåg vi att det var bättre att 

försöka få en större bild än en mer situationsspecifik som blivit fallet vid valet av enbart en fallstudie. 

För oss blev det därmed mer naturligt med flera fall då vi ville kunna dra mer generella slutsatser än 

vad som vore möjligt vid endast en fallstudie. Vidare hade vi vid endast en fallstudie behövt ta del av 

mer information om just det fallet, gärna samtliga kalkyler för alla processer från råvara till färdig 

produkt. Denna information har de företag vi träffat upplevt som för känslig för att lämna ut.  

När man väljer att använda sig av multipla fall till en studie är frågan om hur många fall man ska välja 

av stor vikt. Även om det givetvis finns olika åsikter om hur många fall som är optimalt, behövs det 

enligt Eisenhardt minst fyra för att generera ny teori och max tio för att mängden insamlad data ska 

                                                             
1 Jarl Backman, Rapporter och uppsatser, andra upplagan (Studentlitteratur, 2008), 33, 54. Dag Ingvar Jacobsen, 
Vad hur och varför (Lund: Studentlitteratur, 2002), 34-35. 
2 Ulf Lundahl och Per-Hugo Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, tredje upplagan 
(Lund: Studentlitteratur, 1999), 185. 
3 Ibid., 191. 

 Haki Scandiflex Pac Sibbhultsverken Ifö Ceramics 

Studerat årsredovisningen X X X X 

Personlig intervju X X X X 

Studerat kalkyler X X X X 

Studerat produktionen X X X  

Kompletterande mailfrågor X  X  
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vara bearbetbar.4 Att studera uppemot tio fall hade dock ur ett tidsperspektiv varit omöjligt för oss så 

vi beslutade tidigt att tre till fem fall vore lämpligt. I slutändan gav de fyra företag som ställde upp 

tillräcklig information för att studien skulle kunna slutföras. 

Vårt tillvägagångssätt gav oss möjlighet att göra en jämförelse mellan de olika företagen för att se 

vilka likheter och skillnader som finns angående hur de värderar sina lager samt allt arbete och alla 

beståndsdelar som ligger bakom värderingen. Denna möjlighet var den största, enskilda fördelen för 

oss med att välja multipla fallstudier som arbetssätt. Det fanns dock ytterligare fördelar, bland annat 

att vi uppmuntrades att gå bortom våra första intryck, vilket Chetty anger som en viktig fördel med 

multipla fallstudier.5  

Slutligen passade den kvalitativa metoden bäst för vår uppsats i och med att vi var ute efter att 

försöka tolka och förstå hur företagen resonerade, upplevde och tillämpade reglerna i en del givna 

situationer snarare än att se hur den övervägande delen av företag i samhället faktiskt gör. Det här 

tillvägagångssättet gav högre giltighet i informationen och en möjlighet att göra varje studie mer 

ingående. På detta vis fick vi möjligheten att ta del av korrespondenternas personliga åsikter och fick 

chansen att ställa följdfrågor. Därmed blev informationssökningen inte begränsad och vi kunde få en 

djupare insikt hos företagen som inte varit möjligt vid en kvantitativ analys.6 

2.4 Genomförande av intervjuer 

Samtliga fyra företag i detta examensarbete har besökts på plats och vi har använt samma 

frågeformulär vid alla intervjuer (se bilaga 2). Ifö Ceramics besökte vi i mitten av april medan övriga 

tre företag besöktes i mars månad. Hos Haki fick vi möjlighet att träffa tre personer, hos Ifö Ceramics 

två personer medan vi hos de övriga två företagen endast fått träffa en person. Vidare har vi 

kompletterat den information som gavs på plats med att ställa ytterligare frågor som dykt upp under 

arbetets gång via e-post. Intervjuerna hos Haki, Scandiflex Pac och Sibbhultsverken tog ungefär en 

och en halv timme. Hos Ifö Ceramics varade intervjun ungefär 45 minuter. Det fanns ingen speciell 

anledning till skillnaden i intervjutid, intervjun var helt enkelt mer saklig hos Ifö Ceramics. Vi fick 

alltså svar i samma utsträckning från alla företag. 

Innan första intervjun hade genomförts hade vi svårt att veta vad vi skulle förvänta oss. Då ingen av 

oss tidigare skrivit uppsats eller i annat sammanhang genomfört liknande intervjuer hade vi svårt att 

uppskatta hur tillmötesgående våra intervjupersoner skulle vara. Vidare var vi även osäkra på hur 

strikt vi skulle behöva följa vårt förberedda frågeformulär och hur korta svar vi skulle få på våra 

frågor. 

                                                             
4 Kathleen Eisenhardt, ”Building Theories from Case Study Research.” The Academy of Management Review, 
(1989): 544. 
5 Sylvie Chetty, “The Case Study Method for Research in Small- and Medium-sized Firms.” International Small 

Business Journal, (1996): 178. 
6 Jacobsen, 142, 145. Lundahl och Skärvad, 101. 
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Vi kan såhär i efterhand konstatera att samtliga intervjupersoner varit väldigt tillmötesgående och 

verkat tycka det varit uppriktigt roligt att få delta i denna studie. Alla fyra företag har låtit oss ta del 

av exempel på deras produktkalkyler, något vi ansett varit om inte nödvändigt så åtminstone väldigt 

viktigt. Däremot har vi inte fått ta del av kalkyler för samtliga processer, från råvara till färdig 

produkt, hos något företag. Framförallt information kring exakt vilka indirekta kostnader företagen 

har, samt hur stora de är, har vi upplevt som känslig i flera fall.  

Intervjuerna har varit av semistrukturerad karaktär, vilket innebär att samtliga samtal har genomförts 

fritt med frågeformuläret endast som stöd.  7 Detta har vi till största del upplevt som positivt då 

intervjupersonerna fått möjlighet att fokusera på de delar av vår studie där de ansett sig kunna bidra 

mest. I vissa fall har det dock lett till att vi har missat att ställa vissa frågor på plats, antingen för att 

tiden gått eller för att samtalet blivit så fritt att vårt manus blivit omöjligt att följa. Detta har vi löst 

genom att senare ställa dessa frågor via e-post, och även här har vi upplevt att företagen varit 

tillmötesgående och svarat snabbt. 

Samtliga intervjuer har spelats in med hjälp av en diktafon. Efter intervjuerna har inspelningarna 

transkriberats ord för ord, vilket har varit ett omfattande men nödvändigt arbete för att på bästa sätt 

få informationen tillgänglig för empiri- och analyskapitlet. När sedan empirikapitlet skrivits har 

intervjuerna varit den främsta källan, men den har kombinerats med information från företagens 

hemsidor och årsredovisningar. 

2.5 Litteratursökning 

Vi började med att genomföra en förstudie kring området varulager för att skapa en förståelse för 

vilka lagar och regleringar som finns på området, samt för att sätta oss in i vad som är skrivet och 

vilka teorier som finns. Trots att Falkman anger att varulager är ett av de mest omdebatterade 

områdena inom redovisning har vi haft svårigheter med att hitta vetenskapliga artiklar och debatt 

kring ämnet i allmänhet men frågor rörande värdering i synnerhet. Mycket av den debatt vi har 

kommit i kontakt med är amerikansk och mindre användbar för oss av framförallt två skäl. Dels är 

många artiklar väldigt gamla och därmed ej aktuella, dels kretsar många av artiklarna kring 

problematik rörande FIFU gentemot SIFU. I och med att SIFU är förbjudet i Sverige är dessa artiklar ej 

intressanta för oss. Nedan kommer att redogöras för den litteratur som vi hittat och funnit 

användbar samt hur vi har gått tillväga för att få tag på densamma. 

2.5.1 Tryckta källor 

För att finna lämpliga tryckta källor har vi i stor utsträckning använt oss av två metoder. Vi har dels 

gått tillbaka till gammal kurslitteratur och dels läst en mängd gamla uppsatser för att få tips på 

litteratur. De uppsatser vi läst har i viss mån behandlat varulagervärdering, produktkalkylering och 

liknande som är relevant för teorin i vår uppsats. Andra uppsatser har vi dock enbart studerat för att 

få tips på litteratur som behandlar metod. De två böcker vi funnit på detta vis och använt oss av i 

metodkapitlet är Lundahl och Skärvad samt Jacobsen. Till metodkapitlet använde vi oss dessutom av 

                                                             
7 Martyn Denscombe, Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 
andra upplagan (Lund: Studentlitteratur, 2009), 234. 
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Backman. De böcker vi funnit användbara efter att ha läst andra uppsatser som behandlar liknande 

frågeställningar som vår innefattar Falkman, Westermark och Artsberg. Genom att gå igenom 

tidigare kurslitteratur fann vi även Ax, Johansson och Kullvén som på ett grundligt sätt redogör för 

produktkalkylering samt Marton et al som beskriver vilka regelverk som finns för svenska företag och 

när dessa är tillämpbara. Slutligen har vi använt oss av Hendriksen och Schroeder, Clark och Cathey 

delvis för innehållet men framförallt för de utförliga källförteckningar som böckerna innehåller efter 

varje kapitel. Böckerna tillförde inget rent faktamässigt men de artiklar vi fann i källhänvisningen 

diskuteras nedan. 

2.5.2 Vetenskapliga artiklar 

För att hitta vetenskapliga artiklar kring ämnet varulagervärdering har vi gått tillväga på tre olika sätt. 

Vi har sökt i databaser på internet, läst andra uppsatser för att få tips och slutligen har vi gått igenom 

de källor som används i de kapitel som behandlar varulager i böckerna Hendriksen samt Schröder, 

Clark och Cathey. De databaser vi använt för att söka artiklar är de från Ekonomihögskolan 

tillhandahållna ”Academic search complete”, ”LibHub”, ”ISI Web of knowledge” och ”Business source 

complete”. Vi har även sökt i databasen ”Google scholar”. I samtliga databaser har följande engelska 

sökord och fraser använts: inventory, inventory valuation, inventory valuation problems, inventory 

measurement, manufacturing companies inventory, product calculation, stock valuation. I ”Google 

scholar” har även svenska sökord och fraser använts. Dessa innefattar: varor under tillverkning, 

varulagervärdering, värdering varulager, produktkalkyler, produktkalkylering, indirekta kostnader, 

varulager, varulager svårigheter. Genom detta tillvägagångssätt har vi funnit ett fåtal artiklar används 

i uppsatsen. Vidare har vi läst andra uppsatser inom ämnet för att få tips om vetenskapliga artiklar. 

Ett flertal av dessa artiklar som verkat användbara har dock varit svåra att få tag på i heltextformat 

på internet. Som vi nämnde i inledning har vi haft svårigheter med att hitta användbara artiklar och 

därför har det varit viktigt för oss att verkligen få tag i de artiklar vi bara funnit abstrakt på i 

heltextformat. Ett par sådana artiklar har vi därför beställt från utlandet via Ekonomihögskolans 

bibliotek. Rörande referenserna i Hendriksen samt Schröder, Clark och Cathey kan sägas att trots att 

böckerna inte är anmärkningsvärt gamla är många av de artiklar som de hänvisar till skrivna mellan 

30- och 60-talet. Detta faktum samt att böckerna främst behandlar det amerikanska 

redovisningsklimatet med fokus på debatten kring FIFU och SIFU gör att artiklarna inte var 

intressanta för oss. Ett fåtal av dessa artiklar utgör dock undantag då de för ett resonemang som vi 

anser fungerar väl även idag. Dessa kommer därför att användas i uppsatsen. 

2.5.3 Tidskrifter på internet 

I jakt på information rörande svenska förhållanden har vi använt oss av Far komplett online som 

tillhandahålls av Ekonomihögskolan. Vi har i denna databas över svenska tidskrifter sökt med hjälp av 

samma svenska ord och sökfraser som nämns ovan. Framförallt har vi fått sökträffar i tidskrifterna 

SkatteNytt och Balans. Även i dessa tidskrifter tyckte vi att artiklar rörande varulagervärdering i stor 

utsträckning lyste med sin frånvaro. Vi har endast funnit en artikel i Balans som vi kommer att 

använda och den behandlar BFN:s k-projekt och därmed bara varulager indirekt. 
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2.5.4 Lagtext och regelverk 

Vi har primärt använt oss av internet för att få tillgång till de senast uppdaterade lagarna och 

redovisningsstandarderna. Lagtext har vi hämtat från Notisum.se och information om svenska 

redovisningsregler är framförallt hämtade från BFN:s hemsida. 

2.5.5 Andra databaser 

För att hitta lämpliga företag för vår studie har vi använt databasen Retriever Bolagsinfo. Mer info 

om hur vi gått tillväga kring detta finns i avsnitt 2.2. 

2.6 Metodkritik 

2.6.1 Validitet 

Validitet innebär att forskaren mäter det han/hon är ute efter att mäta, Svenning förklarar detta med 

att det ska finnas en koppling mellan en studies teori och empiri.8 Denscombe uttrycker det på 

liknande sätt med att validitet handlar om den insamlade datan är av rätt typ för ämnet i fråga.9 För 

att uppnå god validitet i uppsatsen gjorde vi redan i början av arbetet en fördjupning kring ämnet 

varulagervärdering för att bilda oss en uppfattning om vilken information som behövdes för att 

uppfylla uppsatsens syfte. På så vis visste vi tidigt vilken typ av frågor vi skulle vilja ställa till de 

företagen vi skulle träffa och kunde därmed få kontakt med den person inom respektive företag som 

i störst utsträckning arbetade med värdering av varulagret. Vidare är det, för att uppnå god validitet 

vid genomförande av intervjuer, viktigt att intervjuaren inte påverkar den som blir intervjuad med 

egna värderingar och åsikter.10 Detta har vi försökt motverka genom att låta intervjupersonerna tala 

fritt kring de ämnen vi undersökt samt i största möjliga mån försökt undvika att ställa ledande frågor. 

2.6.2 Reliabilitet 

För att en studie ska vara av god reliabilitet måste det finnas hög tillförlitlighet i studien. Reliabilitet 

är ett samlingsbegrepp för många olika aspekter som kännetecknar tillförlitlighet.11 För att få hög 

tillförlitlighet har vi i haft som målsättning att ha flera källor inom varje avsnitt i uppsatsen. Har bara 

en källa funnits har den granskats kritiskt. För att en studies tillförlitlighet ska kunna granskas är det 

viktigt att den är replikerbar, vilket innebär att den går att upprepa för att testa resultatet.12 Att 

samtliga företag låtit oss publicera deras namn, och inte krävt anonymitet, anser vi ge replikerbarhet 

åt studien då dess tillförlitlighet enklare kan kontrolleras. Vidare har vi i detta kapitel försökt vara 

tydliga med hur vi gått tillväga för att välja företag, genomföra intervjuer och så vidare. Vår 

förhoppning är att denna tydlighet ska ge uppsatsen god replikerbarhet så att tillförlitligheten kan 

testas och bekräftas.  

                                                             
8 Conny Svenning, Metodboken, femte upplagan (Eslöv: Lorentz Förlag, 2003), 63. 
9 Denscombe, 378. 
10 Svenning, 64. 
11 Ibid., 63. 
12 Alan Bryman och Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, första upplagan (Liber, 2005), 48. 
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3. Regelverk för svenska företag 

 kapitel 3 redovisas vilken lagstiftning och vilka regelverk som är aktuella inom området varulager. 

Kapitlet inleds med att beskriva vilken lagstiftning som gäller för svenska företag idag och efter 

detta beskrivs det kommande regelverket, BFN:s K-projekt, samt RR och BFNAR som detta nya 

regelverk ska ersätta. 

 

3.1 Nuvarande normgivning 

Europeiska unionen såg i slutet av 1990-talet ett behov av att harmonisera redovisningsreglerna för 

noterade företag. År 2002 beslutade EU att kräva att samtliga noterade företag i unionen skulle följa 

International Accounting Standards Boards (IASB) regelverk IFRS i sin koncernredovisning från och 

med 1 januari 2005. Det lämnades dock upp till medlemsländerna att bestämma huruvida IFRS även 

skulle tillämpas för övriga företag. I Sverige beslutades att tillåta frivillig tillämpning av IFRS i icke-

noterade koncerner men att inte tillåta IFRS i juridisk person. Skälet till detta var att det i Sverige, 

med en nära koppling mellan redovisning och beskattning, ansågs olämpligt att IFRS skulle ligga till 

grund för den svenska beskattningen. Då den här uppsatsen kommer att behandla redovisningen för 

icke-noterade moderbolag kommer inte IFRS att diskuteras vidare.1 

För svenska företag gäller istället att de ska följa ÅRL och komplettera det med de normer som BFN 

ger ut. BFN håller på att förändra det sätt de ger ut redovisningsnormer på (se avsnitt 3.3) men 

nuvarande normgivning från BFN anger att företag antingen ska följa de allmänna råden, kallade 

BFNAR, som BFN ger ut eller följa Redovisningsrådets rekommendationer, RR. Icke-noterade företag 

kan alltså välja att tillämpa antingen BFNAR, under förutsättningen att de har en anpassning av RR, 

alternativt Redovisningsrådets motsvarande rekommendation för varje område. Vidare anger BFN att 

företag får välja fritt att antingen välja de allmänna råden på ett redovisningsområde men att välja 

rekommendationerna på ett annat. Dock får ingen kombination ske på ett enskilt område.2 Tabell 3.1 

visar en sammanställning över de regelverk som finns för svenska företag. Det grönmarkerade 

området markerar vilka företag denna uppsats behandlar och därmed vilka regelverk som blir 

aktuella. 

 

 

 

 

                                                             
1 Marton et al, 2, 16-17. 
2 BFNAR 2000:2. p5. 

I 
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Tabell 3.1 Sammanställning över regelverk för svenska företag3 

 

3.2 Svensk lagstiftning 

Bokföringslagen, BFL, kap. 6 § 1 anger vilka svenska företag som ska avsluta varje räkenskapsårs 

bokföring med en årsredovisning. Bland dessa märks alla aktiebolag, alla ekonomiska föreningar, de 

handelsbolag där minst en av delägarna är en juridisk person samt alla företag som uppfyller 

definitionen för att vara ett stort företag, vilket innebär att minst två av följande tre kriterier är 

uppfyllda: 

 Minst 50 anställda (medeltal under de två senaste räkenskapsåren) 

 Minst 40 miljoner kronor i balansomslutning de två senaste räkenskapsåren 

 Minst 80 miljoner kronor i nettoomsättning de två senaste räkenskapsåren 

De paragrafer inom Årsredovisningslagen, ÅRL, som är tillämpbara vid varulagervärdering finns i 4 

kap. § 9 där det anges som huvudregel att omsättningstillgångar ska värderas till det lägsta av 

anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. I § 11 anges att anskaffningsvärdet för varulager av 

liknande tillgångar får beräknas enligt först-in-först-ut-principen, FIFU, enligt vägda 

genomsnittspriser eller genom någon annan liknande princip. Vidare framgår också av paragrafen att 

sist-in-först-ut-principen, SIFU, är förbjuden. I ÅRL bilaga 1 finns en uppställningsform för vilka poster 

varulagret ska delas upp på i balansräkningen. Dessa är: 

1. Råvaror och förnödenheter 

2. Varor under tillverkning 

3. Färdiga varor och handelsvaror 

4. Pågående arbete för annans räkning 

                                                             
3 Marton et al, 17. 

  NOTERADE 
FÖRETAG 

ICKE-NOTERADE FÖRETAG 

   Följer frivillig IFRS Följer ej IFRS 

Koncernredovisning IFRS, RFR 1 IFRS, RFR 1 ÅRL, BFNAR 2000:2 
(dvs. BFN alt. RR 1-29) 

Moderföretag ÅRL, RFR 2 ÅRL, RFR 2 ÅRL, BFNAR 2000:2 
(dvs. BFN alt. RR 1-29) 

Dotterföretag ÅRL, RFR 2 alt. 
BFNAR 2000:2 

ÅRL, RFR 2 alt. 
BFNAR 2000:2 

ÅRL, BFNAR 2000:2 
(dvs. BFN alt. RR 1-29) 

Fristående juridisk 
person 

ÅRL, RFR 2 Kan ej välja att följa 
IFRS 

ÅRL, BFNAR 2000:2 
(dvs. BFN alt. RR 1-29) 
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5. Förskott till leverantörer 

Slutligen finns det ytterligare en skattemässig möjlighet vid lagervärdering, vilken framgår av 

Inkomstskattelagen, IL, kap. 17 § 4. Paragrafen anger att varulagret lägst får värderas till 97 % av det 

sammanlagda anskaffningsvärdet. Värt att notera är dock att om denna möjlighet utnyttjas måste 

det vara på hela varulagret. Eftersom redovisning av varulagret hör till det så kallade kopplade 

området, vilket innebär att ett skattemässigt avdrag endast är tillåtet om samma avdrag görs i 

redovisningen, innebär denna skattemässiga värdering att varulagret i redovisningen måste tas upp 

till samma värde.4 

3.3 Bokföringsnämndens k-projekt 

År 2004 slutade BFN med att ge ut allmänna råd på RR. Det var inte längre hållbart att ge ut råd inom 

respektive område. BFN insåg att regelverket hade blivit alltför komplext och att företag fick för 

mycket valfrihet och möjlighet att styra sitt resultat i önskvärd riktning i och med att de kunde välja 

mellan BFNAR och RR.5 

Nu var tanken istället att ta fram fyra kategorier av samlade regelverk för företag som är icke-

noterade av olika slag och storlek. Bokföringsnämnden benämnde kategorierna K1, K2, K3, K4 där K1 

innehåller de minsta företagen och K4 de största.6 Utgångspunkten för K-projekten är reglerna som 

finns i BFL som företag har skyldighet att följa. Där finns fyra alternativ om hur företag beroende på 

storlek ska avsluta redovisningsåret. Dessa är: 

1. Ett förenklat årsbokslut 

2. Ett årsbokslut 

3. En årsredovisning 

4. En årsredovisning enligt IFRS/IAS 

Det är de kraven som avgör vilken kategori av BFN:s regler företaget ska tillämpa (se figur 3.2). 

Exempelvis ska ett aktiebolag enligt BFL avsluta sin redovisning genom att upprätta en årsredovisning 

och tillhör därmed K3. Ett mindre aktiebolag har däremot möjligheten att enbart upprätta ett 

årsbokslut och tillfallet kategorin K2 som är en förenkling mot K3 vilket går att skåda i figuren 3.2.7 

Genom att ge ut ett samlat och förenklat regelverk för de mindre företagen vill BFN underlätta för 

dem genom att minska valmöjligheterna och deras administrativa belastning.8 

 

 

                                                             
4 Marton et al, 80. 
5 bfn.se. 2011-02-04a.  
6 bfn.se. 2011-02-04b. 
7 bfn.se. 2011-02-04c. 
8 bfn.se. 2011-02-04b. 
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Figur 3.2 Hur räkenskapsåret avslutas i BFN:s olika regelverk9 

Större onoterade företag är de som K3 kommer omfatta enligt reglerna i ÅRL kap. 1 § 3. Reglerna har 

sin grund i IFRS for SME:s och BFN har föreslagit att de ska bli obligatoriska för räkenskapsåret som 

inleds efter den 31 december 2011 för alla större icke-noterade företag.10 Utkastet till kapitlet om 

varulager i K3 bygger på i stort sett samma regler som finns i RR 2:02. Hörnstenar som definition av 

varor i lager och att varulagret ska värderas enligt lägsta värdets princip är exakt samma. Vidare är 

informationsmängden mer eller mindre identisk gällande vilka utgifter som ska beaktas i 

anskaffningsvärdet. Även gällande nettoförsäljningsvärdet är kraven väldigt lika de i RR 2:02. 

Slutsatsen blir då att K3 ej kommer skilja sig åt i väsentlig utsträckning från RR 2:02. De företag som 

följer BFNAR 2000:3 kommer därmed uppleva det som en övergång till RR 2:02. Till dess att K3-

regelverket är tillämpligt gäller nuvarande regelverk, RR och BFNAR som beskrivs nedan. 

                                                             
9 bfn.se. 2011-02-04c. 
10 bfn.se. 2011-02-04b. bfn.se. 2011-02-04c. 
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3.4 RR 2:02: Redovisningsrådets rekommendation om varulager 

Redovisningsrådets uppgift var att utforma standarder och göra uttalanden rörande redovisning för 

framförallt noterade företag och företag med stort allmänintresse. Fram till och med 1 januari 2005, 

när IAS/IFRS blev obligatoriskt för koncerner, gällde rekommendationerna även i 

koncernredovisningen. Rådet löstes upp 2007 för att sedermera ersättas av Rådet för finansiell 

rapportering, RFR. De rekommendationer som redovisningsrådet gett ut, benämnda RR 1 – RR 29, 

finns dock fortfarande kvar. Under en övergångsperiod är de fortfarande tillämpbara.11  

RR 2:02 är redovisningsrådets rekommendation rörande varulager och trädde ikraft den 1 januari 

2003 som ersättare till den tidigare gällande standarden RR 2. Syftet med RR 2:02 är att ge 

vägledning till hur olika varor i lager ska värderas i balansräkningen fram till dess att varorna säljs och 

en intäkt istället kan redovisas i resultaträkningen. 

Punkt 2 i standarden definierar varor i lager som tillgångar som: 

 är avsedda för försäljning i den löpande verksamheten (färdiga varor), 

 är under tillverkning för att bli färdiga varor eller 

 ska användas i tillverkningen av färdiga varor eller vid tillhandahållandet av tjänster. 

3.4.1 Huvudregel 

Angående värdering anger RR 2:02 i punkt 4 att varor i lager ska värderas till det lägsta av 

anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. 

 

Anskaffningsvärdet 

Anskaffningsvärdet ska bestå av alla de kostnader för inköp och tillverkning som krävts för att bringa 

varan till det skick som den är i på balansdagen. I inköpskostnader ska priset på varan räknas in, samt 

de kostnader som uppstått vid leverans av varan, till exempel tullkostnader. Rörande 

tillverkningskostnader ska alla kostnader som är direkt hänförliga till varan räknas in, exempelvis 

direkt material och direkt lön. Det ska dock även göras ett pålägg för fasta och rörliga omkostnader. 

De fasta omkostnaderna ska fördelas utifrån ett antagande om normal kapacitetsutnyttjande medan 

de rörliga omkostnaderna ska slås ut på varje producerad vara, alltså på faktiskt 

kapacitetsutnyttjande. Andra kostnader än inköps- och tillverkningskostnader får enbart räknas med i 

anskaffningsvärdet i den mån de var nödvändiga för att bringa varan till det skick som den är i på 

balansdagen. I övrigt ska andra kostnader kostnadsföras i den period som de hänförs till.12 

 

Det är tillåtet att använda schablonmetoder för att fastställa anskaffningsvärdet förutsatt att detta 

ger en god uppskattning av värdet. Exempel på detta kan vara en standardkostnadsmetod där 

försäljningspriset med avdrag för bruttomarginalen används. Gällande vilka varor som finns kvar i 

lager på balansdagen, förutsatt att det är liknande tillgångar, finns det två tillåtna metoder. Dessa är 

FIFU och vägda genomsnittspriser. FIFU innebär att ett antagande görs om att de varor som finns 

                                                             
11 FAR SRS, Samlingsvolymen 2009 Redovisning (Stockholm: FAR SRS Förlag, 2009), 1192. 
12 RR 2:02. p5-7. 
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kvar i lagret på balansdagen är de som sist köpts in/tillverkats. Vägda genomsnittspriser innebär 

istället att man använder sig av genomsnittspriser för de varor av liknande karaktär som funnits i 

lager vid periodens början och av de varor som köpts in/tillverkats under periodens gång.13 

 

Nettoförsäljningsvärdet 

Normalt sett är anskaffningsvärdet lägre än nettoförsäljningsvärdet då företag naturligtvis har som 

mål att sälja en vara till ett värde som överstiger utgiften för att köpa in eller tillverka varan. I vissa 

fall är det dock så att nettoförsäljningsvärdet i alla fall är lägre än anskaffningsvärdet. Detta kan bero 

på flera faktorer, bland dessa märks en ändrad efterfrågan, ökade kostnader för att färdigställa varan 

eller om varan helt enkelt blivit för gammal. Bedömningen om hur mycket nettoförsäljningsvärdet 

uppgår till görs vid varje bokslut och värderingen sker normalt vara för vara. Är det lämpligt får dock 

varor i samma produktlinje slås samman. Slutligen bör nämnas att varor som skrivits ned till 

nettoförsäljningsvärde vid ett bokslut och som sedermera finns kvar i lagret vid nästa bokslut kan vid 

detta bokslut värderas till anskaffningsvärde om det nu är det lägsta värdet.14 

3.4.2 Upplysningar 

RR 2:02 punkt 29 kräver att vissa upplysningar rörande varulagret ska lämnas vid redovisningen. 

Dessa upplysningar innefattar bland annat redovisningsprinciper inklusive beräkningsmetoder, 

värdering av den del av lagret som värderats till anskaffningsvärde samt om det finns väsentliga 

skillnader mellan det redovisade värdet och det verkliga värdet. 

3.4.3 Skillnader gentemot RR 2 

Den första skillnaden som bör nämnas är att RR 2 var baserad på en gammal standard utgiven av 

dåvarande IASC medan RR 2:02 är baserad på IASB:s standard ”IAS 2 – Inventories”. Vissa delar, 

exempelvis gränsdragning mellan kontrakt och varulager samt ränta på varulagrets lagringstid, är 

borttagna i RR 2:02 då dessa även saknas i IAS 2. Vidare bör nämnas att andra delar som fanns i RR 2 

inte finns i RR 2:02 eftersom de efter utgivandet av RR 2 hamnat i andra rekommendationer. 

Exempel på detta är frågor rörande avsättningar och hur anskaffningsvärdet ska beräknas när köpet 

sker i utländsk valuta. Slutligen tar RR 2:02 inte upp inkurans men begreppet fanns i RR 2. 

3.5 BFNAR 2000:3: Bokföringsnämndens allmänna råd om varulager 

BFN är en myndighet under Finansdepartementet och agerar som statens expertorgan inom området 

redovisning. Deras huvuduppgift är att utveckla den offentliga redovisningen och god 

redovisningssed i företagens bokföring. Detta gör de genom att ge ut allmänna råd, vid benämningen 

BFNAR, om hur tillämpningen av BFL och ÅRL ska ske. Råden måste dock läsas tillsammans med 

lagrummet för att en fullständig bild ska kunna ges inom det aktuella området.15 Vidare ger de även 

ut vägledningar och uttalanden där de framställer redovisningsnormer med tillhörande kommentarer 

och exempel som anger hur redovisningen i praktiken ska tillämpas. Vägledningarna och uttalandena 

                                                             
13 RR 2:02. p14, 18. 
14 RR 2:02. p24-25. 
15 bfn.se 2011-02-04d. bfn.se 2011-02-04e. 
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behandlar även innehållet i vissa lagar och andra författningar.16 Slutligen hjälper BFN även till 

genom att yttra sig till domstolar om vad god redovisningssed innebär i vissa hänseenden och om 

olika författningsförslag.17  

Det allmänna rådet om varulager, BFNAR 2000:3, har en beskrivning för hur varulagervärderingen ska 

göras med en utförlig instruktion av vad som ska tas hänsyn till då mindre och större företag utför 

sina beräkningar. Vi kommer i vår beskrivning nedan enbart behandla hur större företag ska utföra 

sina beräkningar då det är de som är relevanta för vår uppsats. 

3.5.1 Tillämpningsområde 

De allmänna råden får tillämpas av icke-noterade mindre och större företag samt icke-noterade 

mindre och större koncerner vid upprättandet av årsbokslut, under förutsättningen att de är 

näringsdrivande enligt BFL och ÅRL.18 I ÅRL kap. 1 § 3 finns distinktionen mellan vad som anses vara 

ett stort respektive litet företag. Kriterierna har nyligen blivit höjda vilket innebär att fler företag 

kommer klassificeras som mindre, vilket i sin tur innebär att de omfattas av enklare 

redovisningsregler och att färre företag kommer att vara skyldiga att upprätta en årsredovisning på 

grund av sin storlek.19 

BFN har i introduktionen till BFNAR 2000:3 beskrivit hur icke-noterade företag ska tillämpa RR 2 eller 

använda RR 2:02. I detta fall blir valet att välja mellan BFNAR 2000:3 som motsvarar RR 2 alternativt 

använda RR 2:02. Dock ska det regelverk företaget väljer att tillämpa användas i sin helhet om inget 

annat anges.20 Anledningen till att detta allmänna råd existerar är att varulagret ska kunna redovisas 

på ett rättvisande sätt utan att det medför alltför stora arbetsinsatser. Därför innebär det en del 

lättnadsregler jämfört med Redovisningsrådets rekommendation.21 Dock använder sig BFN av samma 

definition av varulager som Redovisningsrådet. 

3.5.2 Huvudregel22 

Värderingen av varulagret kan se olika ut beroende på vilket företag som studeras i och med att man 

ofta utgår från företagens egenutvecklade produktkalkyler som är anpassade för den bransch de är 

verksamma i. Den grundläggande regeln är, liksom i RR 2:02, att varulagret ska värderas till det lägre 

av anskaffningsvärdet och verkligt värde, det vill säga lägsta värdets princip. En annan likhet är att 

definitionen av varulager är exakt den samma med ett fåtal ordval som undantag jämfört med RR 

2:02. Vidare ska värderingen ske post för post med undantag för varugrupper som är likartade eller 

om det är för kostsamt att värdera varorna var för sig.  

 

                                                             
16 FAR SRS, Samlingsvolymen 2010 Redovisning (Stockholm: FAR SRS Förlag, 2010), 1010. 
17 bfn.se 2011-02-04d. 
18 BFNAR 2000:2. p1. 
19 bfn.se 2011-02-04f. 
20 BFNAR 2000:2. p5. 
21 BFNAR 2000:3 Introduktion. 
22 BFNAR 2000:3 Redovisning av varulager. 
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Anskaffningsvärdet 

Anskaffningsvärdet beräknas annorlunda beroende på om lagret utgörs av inköpta varor eller av 

egentillverkade varor vilket går att skåda i den övre delen av tabell 3.3. För inköpta varor utgörs 

värdet av inköpspris plus andra direkta kostnader för att bringa varan på plats, exempelvis 

tullavgifter. Det ska dock ske ett avdrag för rabatter, bonus och liknande. Utifall varor som är av 

samma slag och har anskaffats vid olika tidpunkter beräknas anskaffningsvärdet enligt FIFU eller 

enligt vägt genomsnitt.  

Anskaffningsvärdet för egentillverkade halv- och helfabrikat bestäms normalt genom en efterkalkyl. 

Den innehåller priset för ingående råmaterial och halvfabrikat, andra direkta kostnader som lagts ned 

på varan plus ett lämpligt pålägg för de indirekta tillverkningskostnaderna, se den högra kolumnen i 

tabell 3.3. Vid beräkning av pålägget av de indirekta kostnaderna, exempelvis för tillverkning, 

administration eller försäljning, ska företag utgå från ett normalt kapacitetsutnyttjande. Detta 

innebär en genomsnittlig sysselsättning under en längre period. Har sysselsättningen varit högre ska 

det ske en reducering av pålägget och vid lägre sysselsättning ska den negativa påläggsdifferensen 

belasta periodens resultat. 

Större företag får tillämpa samma lättnadsregler som mindre företag ifall deras resultat och ställning 

inte nämnvärt påverkas, samt att de egentillverkade varorna inte utgör en väsentlig del av företagets 

totala tillgångar. En känslighetsanalys måste upprättas för att fastställa det. Lättnadsregeln innebär 

att företaget ska utgå från normalt kapacitetsutnyttjande vid pålägget för indirekta kostnader. Ifall 

över- och underkapacitet inträffat ska pålägget ändå utgå från normal sysselsättning med undantaget 

ifall redovisningen befaras bli missvisande för företagets resultat. En annan lättnadsregel innebär att 

när företaget inte tillförlitligt kan framställa efterkalkyler kan förkalkyler användas istället. Ytterligare 

en förutsättning för att en förkalkyl ska kunna användas är att den är realistisk, vilket företaget måste 

göra en bedömning av innan de kan tillämpa den.  

Avskrivningar på de maskiner som används i tillverkningen ska inräknas bland de indirekta 

tillverkningskostnaderna, dock inte räntekostnader. Kostnader som inte är hänförbara till att bringa 

varan på dess plats ska inte tas med i beräkningarna, exempel på sådana är forsknings- och 

utvecklingskostnader samt allmänna administrationskostnader.  

Verkligt värde 

Även verkligt värde varierar beroende på vad lagret innehåller. Ifall det består av färdiga varor, 

inköpta eller egentillverkade, värderas det till nettoförsäljningsvärdet men består det av råvaror och 

halvfabrikat utgörs det av återanskaffningsvärdet (se nedre delen av tabell 3.3). Beräkningen av 

nettoförsäljningsvärde är uppdelad i två steg. Först bestäms försäljningsvärdet och sedan fattar 

företaget beslut om vilka försäljningskostnader som försäljningsvärdet ska reduceras med. 

Försäljningspriset utgörs av det pris som företaget tror att de kan uppnå vid normal försäljning 

baserat på den information som finns tillgänglig på balansdagen. Vid beräkning av 

nettoförsäljningsvärdet måste företaget även beakta inkurans och övertalighet. Ifall företaget har 

inkuranta varor måste försäljningsvärdet beräknas utifrån det nedsatta försäljningspriset. Därefter 

dras den sammanhörande försäljningskostnaden av, till exempel varurabatter, bonusar och 
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provisioner. Återanskaffningsvärdet beräknas utefter de principer som används vid 

anskaffningsvärdet, men till balansdagens priser. Priser i utländsk valuta ska även ske till 

balansdagens kurs.  

Tabell 3.3 Sammanställning över lagervärdering i större företag (egen bearbetning)23 

3.6  Skillnader mellan RR 2:02 och BFNAR 2000:3 

Det finns ett par uttalade skillnader mellan BFN:s- och Redovisningsrådets regelverk för varulager. 

Den första är att det allmänna rådet är betydligt mer utförligt i sin beskrivning för hur företaget ska 

beräkna vilket värde lagret ska värderas till. BFNAR är mer hjälpande gentemot användaren än vad 

RR är, vilket även belyses genom att de har räkneexempel som ska illustrera reglerna. 

  

För det andra står det i BFNAR 2000:3 att varulagret ska värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet 

och verkligt värde, som i sin tur är lägsta av nettoförsäljningsvärdet och återanskaffningsvärdet. RR 

2:02 har valt att inte lägga någon tyngdpunkt vid återanskaffningsvärdet utan fokuserar istället på 

anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet gällande lägsta värdets princip. 

  

Två avslutande skillnader är att upplysningar fått en betydligt större del i RR 2:02 än i BFNAR 2000:3 

samt att det i BFNAR finns det en distinktion mellan hur stora och små företag ska utföra 

värderingen. 

                                                             
23 BFNAR 2000:3. p6. 

 Färdiga varor Råvaror och halvfabrikat 

Verkligt värde Nettoförsäljningsvärde: 
Försäljningspriset vid normal 
försäljning 
- försäljningskostnad 
- inkurans 

Återanskaffningsvärde: 
Anskaffningsvärdet som för 
inköpta varor, fast till 
balansdagens kurs. 
Pris i utländsk valuta ska även 
ske till balansdagens kurs. 

 Inköpta varor Egentillverkade varor 

Anskaffningsvärde Inköpspriset 
+ direkta kostnader för att 
bringa varan på plats 
(exempelvis tull och transport) 
- avdrag för rabatter, bonusar 
m.m. 

Anskaffningsvärde för 
råmaterial och halvfabrikat 
+ direkta kostnader 
+ skäligt pålägg för indirekta 
tillverkningskostnader 

Beakta Ifall anskaffat varor vid olika 
tidpunkter använd FIFU 
alternativt vägt genomsnitt. 

Vid pålägg av de indirekta 
kostnaderna ska 
kapacitetsutnyttjande beaktas. 
Lättnadsregler kan eventuellt 
tillämpas. 
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3.7 Proposition om enklare redovisning 

Regeringen lämnade den 1 juni 2010 över propositionen 2009/10:235 benämnd enklare redovisning 

till riksdagen. Riksdagen kom sedan att anta propositionen den 1 december samma år med 

ikraftträdande för det första räkenskapsåret som påbörjas efter 1 januari 2011. Syftet med 

propositionen var, som namnet antyder, att förenkla de krav på redovisning som ställs på svenska 

företag. Ändringarna påverkar alla företag men fokuserar framförallt på att göra redovisningen 

enklare för mindre företag. Vidare är tanken att förändringarna i lagstiftning ska få till följd att 

företagens administrativa kostnader ska minska avsevärt.24 

Ett par av de viktigaste förenklingarna är:25 

 Upplysningskraven i årsredovisningen minskas. Exempelvis försvinner kravet på att redogöra 

för de anställdas sjukfrånvaro 

 De mindre företagen får möjlighet att upprätta förkortade balans- och resultaträkningar 

 Indirekta kostnader behöver inte längre räknas in i anskaffningsvärdet för en egentillverkad 

tillgång. 

Den sista av ovan nämnda förenklingar är intressant ur ett varulagervärderingsperspektiv. Ändringen 

sker i ÅRL och är därmed tillämpbar för såväl större som mindre företag. Dock tillåter den nya 

lydelsen fortfarande att de indirekta kostnaderna får räknas in. Större företag med betydande 

varulager är trots allt fortfarande skyldiga att räkna in de indirekta kostnaderna i anskaffningsvärdet. 

Annars riskerar balans- och resultaträkningen att inte ge en rättvisande bild av företagets resultat 

och finansiella ställning i enlighet med ÅRL 2 kap. 3 §. 

                                                             
24 Regeringens proposition 2009/10:235 Enklare redovisning, 1, 97. 
25 bfn.se. 2011-02-04f. 
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4. Referensram 
referensramen presenteras teori, principer och praxis kring olika aspekter av varulagervärdering. 

Kapitlet inleds med en beskrivning av de olika värderingsregler som tillåts för lager av liknande 

tillgångar. En beskrivning av hur en inventering bör gå till och när inkurans uppstår följer. Vidare 

följer en redogörelse för produktkalkyler och standardkostnader innan kapitlet avslutas med en 

beskrivning av svårigheter som kan uppstå kring dessa olika aspekter av varulagervärdering. 

 

4.1 Värderingsmetoder 

För att avgöra vilka varor som finns kvar i ett företags varulager görs en inventering (se nedan i 

avsnitt 4.2). Om varulagret består av en mängd liknande varor som är anskaffade till olika pris måste 

det dock även avgöras vilka anskaffningspriser som gäller för just de varor som är kvar i lagret. 

Lagstiftaren nämner i ÅRL kap. 4 § 11 fyra metoder för hur detta får genomföras. Dessa innefattar 

FIFU, vägt genomsnitt, någon annan liknande metod och den numera förbjudna SIFU. Metoderna 

baseras på ett antagande om flöden, dock tar de ingen hänsyn till de faktiska flödena av varor.1  Vad 

metoderna innebär och vad de kan få för följder diskuteras nedan. 

4.1.1 FIFU  

FIFU är enligt Thomasson den av dessa fyra metoder som är vanligast i internationell redovisning.2 

Metoden har fått sin utformning i praxis vilket är att anse som lämpligt för utvecklingen av 

redovisningsnormer.3 FIFU innebär ett antagande om att de varor som finns kvar i lagret är de sist 

införskaffade, det vill säga att de varor som köpts in först är det som antas ha sålts först. Om 

anskaffningspriserna för varorna i fråga antas stiga leder en värdering enligt FIFU-metoden till att 

eventuella vinster realiseras tidigare. FIFU får vidare anses ge den mest korrekta bilden av 

verksamheten om den ses ur ett balansräkningsperspektiv då balansräkning med denna metod har 

varulagret värderat till de mest aktuella priserna. Metoden ger dock inte den mest korrekta bilden av 

verksamheten ur ett resultaträkningsperspektiv då kostnad sålda varor blir lägre än med de andra 

metoderna.4  

4.1.2 Vägt genomsnitt 

Vägt genomsnitt, eller genomsnittsmetoden som den också kallas, innebär precis som namnet 

antyder att företaget använder sig av ett genomsnittsvärde på inköpspriset av de varor som finns i 

lager för att bestämma vilka varor som sålts och därmed värdet på de varor som finns kvar i lager. 

Lagervärdet i balansräkningen och kostnaden för sålda varor kommer att ligga emellan de 

”extremvärden” som FIFU-metoden och SIFU-metoden producerar.5 

                                                             
1 Marton et al, 75. 
2 Jan Thomasson, Per Arvidson, Hans Lindquist, Olov Larson och Lennart Rohlin, Den nya affärsredovisningen, 
17:e upplagan (Malmö: Liber, 2006), 264. 
3 Westermark, 225. 
4 Marton et al, 77. 
5 Dag Smith, Redovisningens språk, tredje upplagan (Lund: Studentlitteratur, 2006), 118. 
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4.1.3 Någon annan liknande metod  

Denna metod är inte en specifik metod i sig utan meningen är att företag ska få lov att utveckla egna 

metoder som är tillåtna så länge de är ”liknande” andra metoder. Varför lagstiftaren valt att ha med 

denna vaga formulering är enligt Thomasson att det ansågs finnas risk att utvecklingen av 

redovisningspraxis i Sverige hämmades av att det bara tillåts två tydligt utformade metoder.6 En 

grundregel för om en viss metod kan godkännas inom ramen för ”någon annan liknande metod” är 

om den uppvisar större likheter med FIFU och vägt genomsnitt än med SIFU-metoden.7 

4.1.4 SIFU 

SIFU-metoden är uttryckligen förbjuden i lagen. Att metoden är förbjuden har sin grund i att den 

leder till en undervärdering av lagret vilket i sin tur leder till att obeskattade och dolda reserver 

bildas.8 I övriga Europa är metoden numera också förbjuden, Sverige var bland de första länderna 

med förbudet, men i USA är metoden dock tillåten. 9  När SIFU-metoden används kommer 

resultaträkningen att belastas med de mest aktuella värdena för kostnad sålda varor, vilket gör att 

resultatet får anses spegla företagets finansiella position. Däremot finns det en risk att 

balansräkningen blir missvisande. Så är fallet speciellt om den aktuella varutypen började införskaffas 

långt tillbaka i tiden eller om priserna stigit kraftigt.10 

4.2 Inventering 

Bestämmelserna i svensk lagstiftning om inventering finns i ”Lag (1955:257) om inventering av 

varulager för inkomsttaxering”, också kallad inventeringslagen. Att inventera ett varulager innebär 

att alla artiklar i lagret räknas och värderas samt att det upprättas en förteckning över dem. 11 

Normalt sett sker denna inventering i samband med bokslutet.12 Ifall inventeringen sker vid annan 

tidpunkt är det av yttersta vikt att hålla reda på in- och utleveranser mellan denna tidpunkt och 

bokslutet.13 Vid inventering ska även hänsyn tas till eventuell inkurans. 

4.3 Inkurans 

Enligt BFNAR:s vägledning om varulager föreligger inkurans när varor inte kan säljas under normala 

förutsättningar. Det finns olika anledningar till vad det kan bero på, men vanligtvis rör det sig om att 

varorna på något vis blivit defekta eller övertaliga. Övertalighet är en svensk redovisningsterm som 

innebär att ett företag besitter fler varor av ett visst slag än vad som kan förväntas säljas till fullt 

pris.14 Detta är precis vad som hände bokförlaget i det inledande fallet i den här uppsatsen. Inkurans 

                                                             
6 Thomasson et al, 264. 
7 Westermark, 225. 
8 Artsberg, 258. 
9 Thomasson et al, 264. 
10 Smith, 116. 
11 Christer Johansson, Rolf Johansson, Jan Marton och Gunvor Pautsch, Extern redovisning, tredje upplagan 
(Stockholm: Bonnier utbildning, 2009), 187. 
12 Thomasson et al, 263. 
13 Johansson et al, 187. 
14 Westermark, 173. 
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kan uttryckas just som en försäljningsfråga, att inkurans uppstår när ett företag inte kan sälja en vara 

till ett normalt pris.15 

BFN menar i sitt allmänna råd 2001:4 om inkuranstrappa att en schablonmässig bestämning av 

övertalighet kan användas inom ramen för god redovisningssed förutsatt att metoden används 

konsekvent och inte antas ge en markant skillnad från vad en individuell prövning av varorna i lagret 

skulle ge. En inkuranstrappa används vanligen för att stegvis uppskatta inkurans som inte beror på 

fysiska defekter, vanligen övertalighetsinkurans. Ett typexempel på hur detta kan fungera i praktiken 

är att varor som legat orörda i lagret i över ett år skrivs ned till noll. Även procentsatser i olika 

utformning är relativt vanliga.16 

Skatteverket har tidigare varit tveksamma till tillämpande av schablonmetoder såsom en 

inkuranstrappa. Verkets attityd håller dock på att förändras och de tillåter numera inkuranstrappor 

förutsatta att vissa krav uppfylls. Dessa är:17 

 Inkuranstrappan måste vara individuellt anpassad. Detta gäller även företag inom samma 

koncern. 

 Den måste vara utformad efter faktiska underlag. Den kan till exempel vara baserad på 

statistik som företaget fört över varuförsäljning. 

 Precis som BFN kräver skatteverket att metoden inte får ge en markant skillnad mot vad en 

individuell prövning hade gett. 

 Trappan måste kontinuerligt omprövas. 

 

Slutligen bör nämnas att redovisningsrådets tidigare standard om varulager, RR 2, behandlade 
inkurans men att dess nuvarande standard, RR 2:02, inte tar upp begreppet alls.18 

4.4 Produktkalkyler 

4.4.1 Allmänt 

Produktkalkyler används i nästan alla företag och är ett av de mest användbara styrmedlen. En 

produktkalkyl är en sammanställning av intäkter och/eller kostnader för ett visst kalkylobjekt i en viss 

situation.19 Kalkyler används för att ta beslut om vilket pris ett företags produkt ska ha, vilken 

produktionsmetod de ska använda på längre sikt, hur halvfabrikat ska värderas, hur lagervärdering 

ska gå till med mera. Huvudsyftet är dock att prissätta och värdera företagets varulager. Vid 

skapandet av ett kalkylsystem är det vitalt att beakta vid vilka situationer produktkalkylerna ska 

                                                             
15 Westermark, 173. 
16 Johansson et al, 189. 
17 Ibid., 189. 
18 Artsberg, 257-258. 
19 Christian Ax, Christer Johansson och Håkan Kullvén, Den nya ekonomistyrningen, fjärde upplagan (Malmö: 
Liber, 2009), 95. 
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agera som underlag. Kalkylerna måste även anpassas till företagets struktur, finansiering, marknad 

med mera samt ledningens önskemål för lönsamhet.20 

Varje kalkylsituation är mer eller mindre unik och därför behövs det upprättas kalkyler så att de ska 

passa för respektive situation. Olika företag har olika struktur och tillvägagångssätt vid produktion 

och tillverkning och därmed olika kostnader. I och med att de har olika relevanta ekonomiska 

aspekter att ta hänsyn till blir produktkalkyleringen även annorlunda. På grund av att värderingen av 

varulager är anpassat till och har sin grund i respektive företags produktkalkyler, som bland annat har 

tagit vederbörande företags skicklighet, beläggning och bransch i beaktande, blir även syftet och 

resultatet av värderingen annorlunda från fall till fall. I och med detta utrymme för avvikelser är det 

viktigt de grundläggande redovisningsprinciperna följs.21 

4.4.2 För- och efterkalkyler 

Kalkyler kan upprättas både innan och efter olika beslut. I och med att företag tillhandahåller olika 

varor och tjänster blir även syftet med kalkylerna väldigt varierande. Förkalkyler används främst för 

att ligga till grund för de beslut företag ska fatta, exempelvis gällande prissättning och offertgivning. 

Ifall det saknas tillförlitliga efterkalkyler kan anskaffningsvärdet för egentillverkade varor bestämmas 

genom att företaget använder förkalkylerna de upprättat istället. Avsikten med efterkalkyler kan vara 

att följa upp för att finna förbättringsmöjligheter i verksamheten och för att lära sig upprätta bättre 

förkalkyler i framtiden.22 Anledningar till avvikelserna mellan kalkylerna kan vara olika ingående 

faktorer som att pris och kvantitet förändrats. I en avvikelseanalys är huvudsyftet att lokalisera 

differenserna och orsaken bakom. Analysen är dock främst inriktad mot faktorer som går att påverka, 

exempelvis företagets egen planering och beredning, och inte yttre omständigheter som 

lagförändringar.23 

4.4.3 Självkostnadskalkylering 

Det finns ett flertal olika sorters produktkalkyler som företag kan välja mellan. I praktiken har valet 

för företag blivit att välja mellan självkostnadskalkylering och bidragskalkylering, där det finns olika 

varianter tillhörande respektive metod. 24  Självkostnadskalkylering utmärks av en fullständig 

kostnadsfördelning, det vill säga att kostnaderna fördelas enda ner på enhetsnivå. Varje produkt ska 

därmed bära alla sina kostnader. Bidragskalkylering utmärks av ofullständig kostnadsfördelning vilket 

medför att metoden inte är intressant för denna uppsats, då samtliga kostnader måste fördelas ur 

värderingssynpunkt. 25 Självkostnadsfördelning brukar delas upp på två huvudområden, 

                                                             
20 Peter Alnestig och Anders Segerstedt, Produktkalkyler, andra upplagan (Lidingö: Industrilitteratur, 2008), 9, 
15, 37. Peter Alnestig och Anders Segerstedt, ”Product costing in ten swedish manufacturing companies.” 
International Journal of Production Economics, (1996): 455. Jan Bergstrand, Ekonomisk analys och styrning, 
fjärde upplagan (Lund: Studentlitteratur, 2010), 48. 
21 Alnestig och Segerstedt, Produktkalkyler, 13. Ax, Johansson och Kullvén, 97. BFNAR 2000:3 p.3.1. 
22 Ax, Johansson och Kullvén, 107. BFNAR 2000:3 p.3.2.3. 
23 Alnestig och Segerstedt, Produktkalkyler, 196-197. 
24 Ibid., 38.  
25 Ax, Johansson och Kullvén, 160-161. 
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periodkalkylering och orderkalkylering. Ingen metod är generellt sätt bättre än den andra utan vilken 

metod som passar företaget bäst beror på situationen.26 

Periodkalkylering 

När periodkalkylering används beräknas självkostnaden för varorna eller tjänsterna för den 

tidsperiod som är av intresse att undersöka. Den här metoden passar bäst när det bara är en eller 

flera varor av samma slag, för då blir arbetssättet och resursanvändningen likartad. Detta är väldigt 

viktigt då kalkylobjektets självkostnad ska beräknas med en i förhållandevis enkel metod. 

Periodkalkylering är främst använd inom företag som massproducerar varor, exempel på branscher 

är livsmedel- och textilbranschen.27  

Orderkalkylering 

Vid orderkalkylering, som är den andra huvudmetoden inom självkostnadskalkylering, tas ingen 

hänsyn till tidsaspekten vid beräkning av självkostnaden som periodkalkylering gör. Denna typ av 

kalkylering passar då kalkylobjekten har en skillnad i dess resursförbrukning. Den förekommer främst 

inom verkstadsföretag, byggföretag med mera. Självkostnaden i den här metoden utgörs av 

kalkylobjektets direkta kostnader samt fördelade omkostnader, även kallat indirekta kostnader. De 

sistnämnda kostnaderna registreras där i företaget de uppstår och fördelas sedan ut på 

kalkylobjektet via ett pålägg. Ju större andel direkta kostnader det går att lokalisera, desto bättre 

precision blir det. Det finns två metoder som används inom orderkalkylering vilka är påläggsmetoden 

och aktivitetsbaserad självkostnadskalkylering, även kallad ABC-kalkylering. De har samma grund 

men skiljer sig bland annat åt i hur fördelningen av omkostnaderna går till.28 

Påläggsmetoden är en metod som måste tillämpas för att företaget ska kunna få en noggrann och 

rättvis fördelning av de indirekta kostnaderna då deras tillverkning inte är likartad.29 Den går ut på att 

företaget fördelar de direkta och indirekta kostnaderna som finns till kalkylobjektet via pålägg (se 

tabell 4.1). Kostnaderna som finns adderas på varandra så att det först uppstår en 

tillverkningskostnad och slutligen en självkostnad för varan.30 Värt att notera i tabell 4.1 är att direkta 

försäljningskostnader först uppstår vid en faktisk försäljning. Detta innebär att kostnaden inte är 

medräknad i den självkostnad som ligger till grund för värderingen av varulagret. Den direkta 

försäljningskostnaden används istället för att uppskatta den självkostnad som ligger till grund för 

bland annat prissättning. 

 

 

 

                                                             
26 Ax, Johansson och Kullvén, 110-111. Bergstrand, 51. 
27 Ax, Johansson och Kullvén, 112. 
28 Ibid., 120-121. 
29 Paulsson Frenckner och Lars Samuelson, Produktkalkyler i industrin, (Stockholm: Sveriges mekanförbund, 
1984), 452. 
30 Ax, Johansson och Kullvén, 122-125. 
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Tabell 4.1 Påläggsmetoden i tillverkande företag (egen bearbetning)31 

 

Fördelningen av de indirekta kostnaderna är ett väl debatterat område och det som är mest 

problematiskt, inte minst för det egentillverkade varulagret.  Det finns tre olika tillvägagångssätt för 

hur indirekta kostnader fördelas. Tillämpning av respektive sätt leder till olika fördelning. Det första 

är orsak/verkan, det vill säga att kostnader fördelas utefter hur de har orsakat kostnaden. Nästa är 

nytta som exempelvis används gällande lokal eller gemensam utrustning. Enligt detta kriterium 

fördelas kostnaderna beroende på vilken nytta kalkylobjektet haft av dem. Sista kriteriet är bärkraft, 

då fördelas omkostnaderna utefter hur mycket kalkylobjektet kan bära. Det finns olika mått som 

företaget kan utgå från gällande det sista kriteriet, det kan vara lönsamhet, storlek eller försäljning. 

Ifall lönsamhet används som grund för fördelningen, bär produkten större andel kostnader om den är 

mer lönsam. Därmed kan ofta större kalkylobjekt bära större andel indirekta kostnader.32 

Som precis nämndes fördelas de indirekta kostnaderna via pålägg till kalkylobjekten. Storleken på 

pålägget beräknas genom att de indirekta kostnaderna divideras med en fördelningsnyckel. 

Fördelningsnycklar används för att mäta kalkylobjektets förbrukning av indirekta kostnader. De tre 

fördelningsnycklarna som används är tid, till exempel arbets- och maskintid, kvantitet, exempelvis 

stycken eller vikt, och till sist värde, förslagsvis materialkostnad. När materialomkostnader (se tabell 

4.1) ska beräknas är direkt materialkostnad den vanligaste fördelningsnyckeln. Pålägget av de 

indirekta kostnaderna beräknas då genom att företaget tar materialomkostnader dividerat med 

direkt materialkostnad.33 

Fördelningen av de indirekta kostnaderna kan ske med eller utan kostnadsställen. Ifall 

kostnadsställen inte används börjar företaget med att bestämma vilka direkta kostnader 

kalkylobjektet ska belastas med och därefter delas de indirekta kostnaderna upp i olika poster. Sedan 

väljer företaget vilka fördelningsnycklar de tänkt använda och räknar ut vilka påläggssatser som är 

                                                             
31 Ax, Johansson och Kullvén, 122. 
32 Ax, Johansson och Kullvén, 122-125. F. J. Arcelus, J. Bhadury och G. Srinivasan. ”On the interaction between 
indirect cost allocation and the firm’s objectives. European Journal of Operational Research, (1997): 446. 
33 Ax, Johansson och Kullvén, 125-126. Frenckner och Samuelsson, 309.  

 Kostnader för till exempel 

+ Direkt material (dm) Råmaterial, halvfabrikat 

+ Direkt lön (dl) Produktionspersonal, övertidsersättning 

+ Direkt teknik/maskin (dt/m) Utrustning, verktyg 

+ Materialomkostnader (mo) Lokaler, energi 

+ Tillverkningsomkostnader Indirekt produktionspersonal, lokaler 

+ Speciella direkta kostnader (sdk) Konstruktion, försäkring 

= Tillverkningskostnad (tvk) Summan av ovanstående kostnader 

+ Administrationsomkostnader (ao) Företagsledning, administration 

+ Försäljningsomkostnader (fo) Reklam, resor 

+ Direkta försäljningskostnader Försäljningspersonal, provision 

= Självkostnad (sjk) Summan av samtliga kostnader 
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aktuella. Slutligen fördelas omkostnaderna till kalkylobjektet så att självkostnaden kan beräknas (se 

figur 4.2).  

 

 

 

  

 

 

 

 

Figur 4.2 Principskiss av fördelning omkostnader utan kostnadsställen34 

Användandet av kostnadsställen är dock väldigt vanligt och användandet ökar med 

företagsstorleken. I Sverige använder 80 % av företagen i tillverkningsindustrin kostnadsställen vid till 

exempel fördelning av material- och tillverkningsomkostnader. Ett kostnadsställe i ett tillverkande 

företag kan vara en aktivitet, en avdelning eller liknande. För företaget gäller det att identifiera de 

här så att summan av ett kostnadsställes indirekta kostnader kan fördelas likartat till kalkylobjekten. 

Ett annat motiv till att använda kostnadsställen kan vara att företaget vill uppnå en mer rättvisande 

produktkostnad när produktens resursförbrukning skiljer sig åt på olika kostnadsställen alternativt 

om den inte passerar alla av dem.35 Ytterligare en anledning kan vara att företaget vill underlätta 

kontroll av kostnaderna på de olika avdelningarna. 36  Skillnaden gentemot att inte använda 

kostnadsställen är att fördelningen av de indirekta kostnaderna nu sker i två steg istället. Först 

fördelas de ut till olika kostnadsställen och sen till respektive kalkylobjekt (se figur 4.3).37 Med detta 

tillvägagångssätt bör anskaffningsvärdet för de egentillverkade varorna som vi diskuterade i samband 

med tabell 3.3 bli mer korrekt. 

 

 

 

 

                                                             
34 Ax, Johansson och Kullvén, 133. 
35 Ibid., 132-134.  
36 Westermark, 151. 
37 Ax, Johansson och Kullvén, 132-134. Frenckner och Samuelsson, 82. 
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Figur 4.3 Principskiss av fördelning omkostnader med kostnadsställen38 

Den andra metoden inom orderkalkylering är den aktivitetsbaserade kalkyleringen. I den här 

metoden ser man på företaget som en uppsättning av aktiviteter som förbrukar resurser och därmed 

orsakar kostnaderna. Till följd av detta blir det att kalkylobjektet konsumerar aktiviteter. För att 

kunna mäta den här konsumtionen använder företaget sig av en kostnadsdrivare, eller 

kostnadsbärare, som då utgör en fördelningsnyckel. Kostnadsdrivare ses då som faktorer som driver 

aktivitetskostnader och mäter hur mycket respektive kalkylobjekt konsumerar av varje aktivitet. 

Summan av konsumtionen utgör den kalkylerade kostnaden.39  

Det här synsättet växte fram på 1980-talet och det som var nytt var att alla aktivitetskostnader, 

förutom för kapacitet och nyutveckling, skulle fördelas till kostnadsbäraren vilket ofta kunde vara en 

enskild enhet.40 Det var bland annat detta som skiljde sig åt från påläggskalkylering, att denna metod 

utgick från aktiviteterna istället för ett företags funktioner.41 Syftet med ABC var att företaget skulle 

kunna tillhandahålla en mer korrekt kostnadsinformation för produkterna genom att de skulle kunna 

allokera alla omkostnader ända ner på enhetsnivå.42 Förespråkarna för metoden ansåg att denna typ 

av fördelning var mer passande än vid användandet av traditionella produktkalkyler, samt att 

fördelningen var mer effektiv.43 På så sätt skulle ledningen kunna fokusera på bättre beslutstagande 

gällande produktdesign med mera samt att det skulle uppmuntra till ständiga operativa 

förbättringar.44 Men många företag övergav den här metoden då de ansåg att den var alldeles för dyr 

                                                             
38 Ax, Johansson och Kullvén, 134. 
39 Alnestig och Segerstedt, Produktkalkyler, 54-55. Ax, Johansson och Kullvén, 143-146. 
40 Henrik Nehler, Activity-Based Costing avbildning, integration & nytta (Linköping: UniTryck, 2005), 56, 59. 
Robin Cooper och Robert Kaplan, ”Measure cost right: Make the right decisions.” Harvard Business Review, 
(1988): 101-102. 
41 A.A.M. Boons, H.J.E. Roberts och F.A. Roozen, “Constructing activity-based costing with the German/Dutch 
cost pool methods.” Management Accounting Research, (1992): 109. 
42 Nehler, 59. 
43 Andrew Goddard och Kean Ooi, ”Activity-Based Costing and Central Overhead Cost Allocation in Universities: 
A Case Study.” Public Money & Management, (1998): 37-38. 
44 Cooper och Kaplan, 103. 
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att både implementera och underhålla samt att den inte lyckades fånga komplexiteten i 

verksamheten.45 Detta kan vara grunden till att endast 3 % av de svenska verkstadsindustriföretagen, 

i en undersökning från 2001, hade en fullständig implementering av ett ABC-system.46 Därav finner vi 

ingen anledning att göra djupare analys av denna metod. 

4.5 Standardkostnader 

En standard är något som företaget har förutbestämt, det kan vara både ett pris och en kvantitet. 

Det är därmed bestämt vad något kommer att kosta eller förbruka den närmaste tiden. En 

standardkostnad består av ett pris, ett så kallat standardpris, och en kvantitet, standardkvantitet. 

Multipliceras de med varandra erhålls standardkostnaden.47 Detta är något som bör beräknas under 

effektiv drift av företag.48 

4.5.1 Syfte 

Användandet av standardkostnader medför en hel del fördelar för företag. För att nämna några så 

underlättar de både kalkyleringen och budgeteringen. I och med att företag inte måste räkna om 

kalkylerna varje gång eller att en del av budgetvärdena redan är framtagna innebär det en 

tidsbesparing för dem. Standardkostnader används för såväl direkta som indirekta kostnader. Ifall de 

används underlättar det för företag att göra jämförelser mellan kalkylerna över tid. Det går därmed 

att utläsa vilka direkta och indirekta kostnader som har fluktuerat i kalkylerna. Ett annat exempel på 

en anledning till att använda standardkostnader är att det underlättar företagets beslutstagande i 

och med att det ger en uppskattning av deras framtida kostnader.49 

4.5.2 Framställning 

Utsträckningen av arbete med standardkostnader är något som varierar från bransch till bransch. I 

tillverkningsindustrin används de ofta, vilket kan ha sin grund i att standardkostnader passar bäst i 

företag som har repetitiv verksamhet. Där kan de bland annat användas för att få fram uppgifter om 

priser och kvantiteter för arbetstid och det ingående materialet. Själva framtagandet av dem kan 

göras på ett antal olika sätt. Ett exempel är att företaget gör praktiska iakttagelser och analyserar 

utförandet av produktionen, en annan variant är att det görs beräkningar, en så kallad 

skrivbordsstandard. Det finns två olika typer av standarder, en löpande och en basstandard. I den 

löpande uppdateras den ständigt efter nya kända förhållanden till skillnad från basstandarden som 

företaget inte justerar med hänsyn till förändringar. Har företag den information som krävs kan den 

användas för uppföljning, kalkylering av produkter samt resultatbedömningar. Standardkostnader 

kan dock även användas för att följa produkternas väg under tillverkningen i företaget.50 

                                                             
45 Robert Kaplan och Steven Anderson, ”Time-Driven Activity-Based Costing.” Harvard Business Review, (2004): 
131. 
46 Nehler, 5. 
47 Ax, Johansson och Kullvén, 334. 
48 Colin Drury, Standard Costing (London: Academic press limited, 1992), 2. 
49 Ax, Johansson och Kullvén, 337. Drury, 14. 
50 Ax, Johansson och Kullvén, 337-339. Drury, 30.  
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4.5.3 Avvikelseanalys 

Ytterligare ett syfte med standardkostnader är att göra en avvikelseanalys. En avvikelseanalys 

innebär att standardkostnader och verkliga kostnader jämförs och skillnader identifieras. Detta görs 

så att företag får reda på vilka, om några, avvikelser som finns och hur de kan motverkas vid behov. 

Sådana analyser förekommer i alla typer av företag men är vanligast i tillverkande företag som ofta 

har komplicerade produktkalkyler. Vanliga typer av avvikelser som analyseras är 

förbrukningsavvikelser, prisavvikelser och kvantitetsavvikelser. I praktiken kan en förenkling av 

avvikelseanalysen göras där hänsyn endast tas till direkta kostnader, detta är vanligt dels i 

tjänsteföretag och dels i handelsföretag. Utförligare analyser av både direkta och indirekta kostnader 

är vanligare i tillverkande företag. Dock bör det nämnas att avvikelseanalyserna, oavsett utförlighet, 

ofta används som delunderlag till planering och budgetering.51 

4.6 Svårigheter med varulagervärdering 

Som beskrivits tidigare i detta kapitel finns det en mängd aspekter att ta hänsyn till när ett företags 

varulager ska värderas. Vilken värderingsmetod ett företag ska använda, hur inventeringen ska 

genomföras, vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att en vara ska anses inkurant samt hur 

framtagande av olika produktkalkyler ska gå till är alla frågor som måste besvaras. Med dessa 

aspekter i åtanke torde det vara ett rimligt antagande att varulagervärdering inte är helt enkelt utan 

förenat med vissa svårigheter. 

Lagervärdering är något som har ingått i redovisningen under flera hundra år. Även svårigheter och 

problem kring detta har dock diskuterats genom årens lopp. Redan på 1950-talet diskuterar Johnson i 

en artikel i tidskriften ”The accounting review” varulagervärdering som ”the accountants achilles 

heel”, redovisarens akilleshäl.52 Vidare exemplifieras svårigheterna med en diskussion kring hur 

problematiskt det kan vara att uppskatta nettoförsäljningsvärde om det inte handlar om varor som 

omsätts regelbundet och till fasta priser.53 

I tidskriften ”Journal of accounting reasearch” redogör Most i en artikel från 1960-talet för att det är 

allmänt accepterat att en över- eller undervärdering av ett företags varulager får stora konsekvenser 

för företagets resultat. Att varulagret är en tillgång som vanligtvis omsätts regelbundet gör att 

felaktigheter får direkta konsekvenser för företaget. Det ges även ett räkneexempel där ett företag 

rapporterar en vinst på tio och ett varulager värderat till 50. Om företag övervärderar sitt varulager 

med 20 % skulle det leda till en dubblerad vinst.54 Vidare diskuteras det faktum att även om det 

borde vara simpelt att utföra en inventering med hög precision är det i vissa företag näst intill 

omöjligt. Hur räknar man till exempel en stor skock får som rör sig eller träden i en skog?55 

                                                             
51 Ax, Johansson och Kullvén, 518-519, 527. 
52 Charles Johnson, “Inventory Valuation – The Accountants Achilles Heel.” Accounting Review, (1954): 15. 
53 Ibid., 16. 
54 Kenneth Most, “The Value of Inventories.” Journal of Accounting Research, (1967): 40. 
55 Ibid., 47. 
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4.6.1 Hur felvärderingar upptäcks 

Att värderingen av ett företags varulager har blivit fel visar sig oftast antingen vid inventeringen av 

lagret eller genom att stora skiften i kostnaden för sålda varor uppstår mellan olika 

redovisningsperioder. Vid inventeringen upptäcks i så fall felaktigheter när alla varor räknats och det 

antalet jämförs med vad som är registrerat i företagets huvudbok. Gällande skillnader i kostnaden för 

sålda varor kan naturligtvis skillnaden från en period till en annan bestå av att företaget sålde fler 

eller färre varor. Om däremot förhållandet mellan kostnaden för sålda varor och 

försäljningsintäkterna skiljer sig från månad till månad är risken stor att värderingen vid någon av 

tidpunkterna kan vara fel.56 

4.6.2 Områden där felaktigheter kan uppstå 

Ett område där problem kan uppstå är kring ett företags standardkostnader. Här kan felaktigheter 

uppstå antingen på grund av att standardkostnaderna ändras för ofta eller för sällan. Ändras de ofta 

måste lagret värderas om så att värdet är uppdaterat. Om inte hänsyn tas till de olika 

anskaffningsvärdena riskerar varor att framstå som försvunna vid en inventering. Tvärtom kan fel 

också uppstå om standardkostnaderna inte ändras när exempelvis inköpspriser förändras.57 

Ytterligare ett område där det uppstår problem tar sin utgångspunkt i att företag kan ha dåliga 

kontroller över vilka varor som tas emot och vilka varor som ges ut. Detta kan gälla såväl i utbyten 

med leverantörer och kunder som i utbyten med andra avdelningar inom företaget. Gällande utbyten 

med externa parter kan det i vissa företag saknas rutiner för hur in- och utleveranser registreras i 

företagets informationssystem och att de anställda då tvingas utveckla egna rutiner. Ifall det saknas 

enhetliga rutiner kan det leda till att anställda gör på olika sätt och att bristen på konsekvens gör att 

lagrets värde i informationssystemet inte stämmer överens med vad som faktiskt finns i lager. I 

tillverkande företag märks detta tydligt när kostnaden för sålda varor varierar över tid trots att 

produktionstakten är konstant. Det kan dock även uppstå felaktigheter när utbyten av varor sker 

inom ett företag. I tillverkande företag kan råvaror ibland behövas till andra ändamål än just 

produktionen, det kan exempelvis röra sig om reparationer av maskiner. När råvaror på detta vis 

flyttas inom ett företag finns risken att detta inte registreras, antingen på grund av att det saknas 

policys för det eller för att den ansvarige inte ser ett behov av att registrera flytten då råvaran 

stannar inom företaget. Liknande risker finns även då det saknas rutiner för hur kasserade varor ska 

redovisas.58 

Även gällande produktkalkylering finns det alltid osäkerheter. Kanske är de ekonomiska 

konsekvenserna som företaget ska ta hänsyn till inte kända eller så kan de inte förutses. En annan 

anledning kan vara att konsekvenserna, förutsatt att de går att identifiera, är omöjliga att uppskatta i 

monetära termer.59 Kritik har även framförts mot att företag fördelar ut de indirekta kostnader som 

finns, utan att ta hänsyn till att vissa produkter faktiskt förbrukar en större andel. Kaplan anser att 

                                                             
56 David Shayeb, “Inventory Valuation Problems: Ten Causes and Solutions.” Corporate Accounting, (1986): 30-
31. 
57 Ibid., 31. 
58 Ibid., 32-33. 
59 Ax, Johansson och Kullvén, 97. 



Varulagervärdering – En studie över hur tillverkande företag värderar varor i olika färdigställandegrad 

– Referensram – 

 

 

43 
 

detta tillvägagångssätt har sin grund i att skattemyndigheterna och revisorerna accepterar detta, så 

länge som alla kostnader är utslagna. En lösning, anser han, vore att ha två uppsättningar av 

produktkalkyler, en uppsättning för externa intressenter samt en uppsättning internt för företaget 

som skulle ge ett bättre beslutsunderlag.60 Vidare kan problem även uppstå om de produktkalkyler 

som är ett företag förlitar sig på är gamla och inte uppdaterade med rätt data, vilket gör att 

varulagret blir felvärderat. Att sådant är fallet kan vara svårt att upptäcka och vill det sig illa upptäcks 

felen först efter att kalkylerna lett till allvarliga felbeslut.61 

Shayeb drar i en artikel slutsatsen att de svårigheter företag har med att värdera sitt varulager ofta 

hänger ihop med informationssystem som antingen inte fungerar korrekt eller där 

informationsinmatningen inte är konsekvent. Vidare konstaterar han att många företag försöker lösa 

problemen genom att öka antalet inventeringar, exempelvis från årliga till månatliga. Detta, menar 

Shayeb, är både kostsamt och onödigt då det sällan är den fysiska beräkning som är grunden till 

felaktigheterna som uppstår.62 

4.6.3 Risk för bedrägeri 

Ett annat problem som uppkommer på grund av svårigheterna med varulagervärdering är risken för 

bedrägeri. Det finns generellt sätt fem metoder som företag kan använda sig av för att illegalt öka 

sina tillgångar och/eller sin vinst. Av dessa metoder står metoden ”falska tillgångsvärderingar” för 

mer än hälften och även om metoden täcker även andra typer av tillgångar är övervärdering av 

varulagret allra vanligast. Att varulagervärdering är ett problematiskt område, och att bedrägeri 

därmed förekommer, motiveras med svårigheten att uppskatta kvantiteter av lagervaror då de ofta 

köps, säljs och flyttas mellan lager samt att det finns olika tillåtna värderingsmetoder.63 

 

                                                             
60 Robert Kaplan, ”One Cost System Isn’t Enough.” Harvard Business Review, (1988): 62. 
61 Siu Chan och Dominica Lee, ”An empirical investigation of symptoms of obsolete costing systems and 
overhead cost structure.” Managerial Auditing Journal, (2003): 81. 
62 Shayeb, 36. 
63 Joseph Wells, “Ghost Goods: How To Spot Phantom Inventory”, Journal of Accountancy, (2001): 33-34. 
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5. Empiri 

mpirikapitlet innehåller information om de intervjuade företagen respektive respondenterna, 

sorterade företag för företag. Företagens varulager beskrivs, samt hur de arbetar med 

inventeringar och inkuransbedömningar. Slutligen beskrivs även vilken typ av produktkalkyler de 

använder. 

 

5.1 Scandiflex Pac AB 

5.1.1 Presentation av företag och intervjuperson 

Scandiflex Pac AB är beläget i Landskrona och tillverkar olika typer av plastförpackningar, primärt till 

livsmedelsindustrin. Moderbolaget omsatte år 2009 cirka 160 miljoner kronor och hade 65 personer 

anställda.1 Utöver huvudkontoret i Landskrona har företaget ett dotterbolag i Storbritannien och en 

produktionsenhet i Svalöv.2 Vidare grundades Scandiflex Pac år 1986 efter att det blivande företaget 

ansåg sig ha hittat ett kundbehov som marknaden inte tillgodosåg. Trots att många 

livsmedelsproducenter tillverkar stora serier av produkter fanns en ökande efterfrågan på mindre 

serier med snabba leveranstider, dock med samma krav på kvalitet. Detta kom att bli Scandiflex Pacs 

nisch. Utvecklingen de senaste åren, där allt fler detaljistkedjor utvecklat egna varumärken, har 

ytterligare ökat efterfrågan på företagets produkter.3 

Att kvantifiera hur många olika produkter företaget producerar är i princip omöjligt då det antalet 

skulle stämma överens med antalet kundordrar. Företagets produkter består av fyra olika typer av 

plast som lamineras ihop i olika kombinationer beroende på dels livsmedlets fysiska form och dels 

efter vilka krav livsmedlet ställer för att optimera dess hållbarhet. Utöver laminering trycks även 

förpackning hos Scandiflex Pac för kundernas räkning. Tillverkningen kan beskrivas i tre processer där 

materialet först trycks, sen lamineras och slutligen beskärs till kundstorlek. För vissa produkter 

upprepas även en eller par av stegen så att det krävs fler än tre processer för att en vara ska bli 

färdigställd. Även om företaget producerar förpackningar till en mängd olika livsmedel, och även ett 

fåtal andra produkter, kan två huvudkategorier urskiljas. Dessa är kött och chark samt ost.4 

Den person vi fått möjlighet att intervjua i företaget heter Rickard Martinsson. Martinsson är 

ekonomichef både i Scandiflex Pac och i koncernen. I företaget har han haft olika roller sedan 1992. 

Gällande varulagervärdering är hans huvuduppgift att ta fram och underhålla modeller och 

produktkalkyler för hur varorna ska värderas och prissättas. 

5.1.2 Varulager 

De lagar och regleringar som Scandiflex Pac använder sig av för värdering av varulager är ÅRL och 

BFNAR. Lagret värderades år 2009 till 20 miljoner kronor, varav 46 % var råvaror, 21 % var varor 

                                                             
1 Scandiflex Pac AB. Årsredovisning (2009). 
2 Rickard Martinsson, (mars 2011). 
3 Scandiflex.se. 2011-03-20.  
4 Rickard Martinsson, (mars 2011). 
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under tillverkning och 33 % var färdigvaror.5 Martinsson kommenterar detta med att lagrets totala 

storlek brukar vara ungefär densamma men att posten varor under tillverkning normalt sett brukar 

utgöra en något större del. Företaget har lager på tre platser. Dessa innefattar de tre platser där 

produktionen sker, Landskrona, Svalöv och Storbritannien. 

Scandiflex Pac råvaror är de fyra typerna av plast som företaget använder i produktionen, polyeten, 

polyamid, polyester och polypropylen. Utan att gå innan närmare på dessa råvaror bör sägas att de 

har olika egenskaper, vilket gör att de i olika kombinationer kan ge en livsmedelsförpackning precis 

de egenskaper som en kund eftersträvar. Tidigare hade Scandiflex Pac egen produktion av dessa 

råvaror men numera köps de in utifrån. Som beskrivs ovan genomför Scandiflex Pac sin tillverkning i 

ett antal olika steg, eller processer. De varor som undergått en eller ett par av dessa processer men 

inte alla klassificeras i balansräkning som en vara under tillverkning. Att denna typ av lager utgör en 

betydande del av företagets lager beror på att det kan vara lång tid mellan en produkts första och 

sista process då processerna blir allt mer produktspecifika genom produktionen. Slutligen består 

färdigvarulagret av de produkter som är helt klara och redo att skickas iväg till kund.6 

5.1.3 Värdering 

Gällande värdering är det Martinsson som är ytterst ansvarig för att lagervärdet är korrekt. Det är 

han som arbetar fram modeller och kalkyler för att värdera lagret och för att sätta priser på 

företagets produkter. Scandiflex Pac värderar samtliga varor i lager, oavsett typ, till faktisk kostnad. 

De råvaror företaget köper in värderas till anskaffningsvärde vilket inkluderar samtliga kostnader för 

att få varan på plats, det vill säga pris, frakt, eventuella tullar och liknande. Varorna som är under 

tillverkning eller helt färdiga värderas till vad de kostat att producera. Detta benämner Scandiflex Pac 

”kostpriser”, vilket är anskaffningsvärde för egentillverkade varor. Att försäljningspriset, det verkliga 

värdet, är lägre än tillverkningskostnaden är mycket ovanligt då i princip all tillverkning sker efter att 

en kund lagt en beställning. Angående vilka som är med och påverkar värderingen är det Martinsson 

som har en direkt påverkan medan samtliga operatörer har en indirekt påverkan i och med att de 

anger tids- och materialåtgång vid respektive maskin (detta förklaras närmare i stycket om 

produktkalkyler). Summan av företagets råvaror, varor under tillverkning och färdigvarulager utgör 

sedan det sammanlagda lagervärdet.7 

5.1.4 Inventering 

Varulagret är enligt Martinsson centralt i hela Scandiflex Pac verksamhet och det är därför viktigt att 

de varor som finns registrerade i företagets affärssystem även finns fysiskt i företagets lager. För att 

kontrollera detta görs en inventering som sker en gång årligen. Martinsson anser att företagets 

affärssystem fungerar väl men har önskemål om att inventeringen istället skulle ske löpande under 

året där företaget i så fall inventerat en fysisk lagerdel åt gången. När inventeringen sker i 

moderbolaget är det tre till fyra personer i Landskrona och ytterligare två personer i Svalöv som 

genomför densamma. Detta tar drygt tio timmar och genomförs vanligen under en och samma dag. 

Vanligtvis stämmer de inventerade lagervärdena väl överens med de som är registrerade i företagets 

                                                             
5 Scandiflex Pac AB. Årsredovisning (2009). 
6 Rickard Martinsson, (mars 2011). 
7 Ibid. 
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affärssystem. Gör de inte det beror det enligt Martinsson nästan uteslutande på den mänskliga 

faktorn. En anledning till att problem, om än sällsynta, kan uppstå är exempelvis om en plastfilm som 

företaget köper in ska vara 15 000 meter lång, vilket registreras vid mottagning, bara är 14 500 meter 

lång. Detta kan hända då många leverantörer, i sina egna system, mäter kvantiteten i kilo och 

använder en formel för att räkna ut hur många meter de levererar till Scandiflex Pac. När denna film 

sedan används i produktionen ska operatören boka bort det material som använts men måste även 

kontrollera att det var den kvantitet som var registrerad i företagets affärssystem. Här ska då 

differensen på 500 meter upptäckas och bokas bort men görs inte det tror systemet att det finns 500 

meter kvar, något som då upptäcks först vid den årliga inventeringen.8 

5.1.5 Inkurans 

Rörande inkurans använder sig Scandiflex Pac av den regel i inkomstskattelagen som säger att 

varulagret som lägst får tas upp till 97 % av det sammanlagda anskaffningsvärdet. Som beskrevs i 

kapitel 3 är detta en lättnadsregel men Martinsson uppskattar att den ger ett värde som ligger nära 

sanningen. Generellt sett tar det lång tid för en plastfilm att bli gammal men det som kan hända är 

till exempel att företaget tappar en kund som det redan köpts in material till. Det allra vanligast 

sättet som material blir över på är dock om det blir lite film kvar på en bal, vilket företaget kallar en 

skalk, och operatören i fråga tar en ny plastfilm nästa gång som den typen av plast ska användas. 

Detta försöker företaget enligt Martinsson aktivt bearbeta men ibland måste även hänsyn tas till att 

produktionstiden drar ut för mycket på tiden om det ska bytas plastfilm ofta. Det blir därför en 

avvägning mellan att hålla produktionstiden nere samtidigt som så många skalkar som möjligt 

används.9 

5.1.6 Produktkalkyler 

Scandiflex Pacs produktkalkyler upprättas i företagets affärssystem efter att Martinsson bestämt dess 

förutsättningar, alltså kostnaden för produktionens olika delar. Produktkalkylen består av alla de 

aktiviteter som krävs för att råvaror ska bli till färdiga produkter. Varje sådan aktivitet kan i sin tur 

bestå av upp till fem delar som var för sig kostar pengar och summerar ihop kostnaden för en färdig 

produkt. Dessa delar är service, artikel, process, inställningar och strukturlista vilket går att finna i 

kolumnen ”Typ” i tabell 5.1. Service innebär att produktionen förses med klister och färg, vilka sedan 

används för att material ska kunna lamineras samman och få det utseende som eftersträvas. 

Åtgången av både klister och färg mäts i kvadratmeter, vilket syns i kolumnen ”Enhet”. En artikel är 

en råvara, alltså en plastfilm i Scandiflex Pacs fall, och hur mycket plastfilm som går åt mäts i 

löpmeter. Inställningar sker före varje process och det innebär att operatören ställer in maskinen för 

att processen i fråga ska kunna genomföras. Detta kan vara allt från att ställa in vilken hastighet som 

maskinen ska arbeta i och vilka färger som ska tryckas på materialet. Processen är själva aktiviteten 

som genomförs i produktionen, till exempel laminering eller färgtryckning och processens åtgång 

mäts i timmar. Slutligen är en strukturlista ett halvfabrikat, det vill säga en färdig del som är utgående 

i en process och ingående i nästa. Exempel på detta kan vara en plastfilm som har tryckts med färg 

men ännu inte laminerats ihop med en annan plastfilm. Som beskrevs tidigare är det denna typ av 

                                                             
8 Ibid. 
9 Ibid. 
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material som i redovisningen står som en vara under tillverkning. I kolumnen längst till höger får 

Scandiflex Pac fram kostnaden för varan. Kostnaden stiger givetvis ju mer den har bearbetats.10 

Tabell 5.1 Förenklad version av Scandiflex Pacs produktkalkyl (fiktiva siffror) 

Artikel/resurs Typ Förbrukning Enhet Självkostnad (kr) 

Klisterkostnad Service 500 Kvadratmeter 50 

10 Artikel 300 Löpmeter 300 

20 Artikel 300 Löpmeter 300 

Laminering Inställning 0.5 Timmar 500 

Laminering Process 0,5 Timmar 500 

30 Strukturlista 300 Löpmeter 1650 

Uppläggning Inställning 1 Timmar 1000 

Färg Service 50 Kvadratmeter 100 

Tryck av etikett Process 1,5 Timmar 1500 

40 Produktion 300 Löpmeter 4250 

 

Rörande indirekta kostnader slås dessa inte ut vara för vara utan maskin för maskin. Precis som 

företaget vet vad en löpmeter plastfilm kostar har de beräknat vad det kostar att driva en viss maskin 

under en timme. I detta pris ingår såväl direkta som indirekta kostnader. Exempel på en typisk 

indirekt kostnad som lokalhyra är alltså fördelad på de maskiner som används i produktionen. 

Indirekta kostnader fördelas alltså ut på varje vara genom respektive maskin.11 

5.2 Haki AB 

5.2.1 Presentation av företag och intervjupersoner 

Haki AB grundades i Sverige på 1950-talet av två svenskar, Agne och Olle Olsson. Idag är det en 

internationell koncern som utvecklar och producerar ställningssystem för byggnation, infrastruktur, 

varvsindustri med mera. De två varugrupperna som Haki producerar är bygg- och ställningssystem 

samt väderskydd, med olika varianter inom respektive kategori. Ställningarna görs antingen i stål 

eller aluminium, eller en kombination av båda. Aluminium är en betydligt lättare råvara och därmed 

även mycket dyrare. Att stål även har en längre hållbarhet har resulterat i att aluminiumställningar 

endast svarar för cirka en femtedel av företagets tillverkningsvolym. Utöver Hakis standardmodeller 

erbjuds även kundanpassade lösningar. Företaget har sitt huvudkontor i Sibbhult, där även 

merparten av produktionen sker. Haki drabbades hårt av konjunktursvackan, men 2010 års 

omsättning ökade i jämförelse med 2009 och slutade på 315 miljoner kronor. Företagets 

hemmamarknad är Nordeuropa, 60 % av omsättningen är lokaliserad i Skandinavien, men även 

England och Frankrike är framträdande marknader. Distributörer går dock att lokalisera världen 

över.12 

                                                             
10 Ibid. 
11 Ibid. 
12 Per-Ola Hörnmark, (mars 2011). Presentationsslides. Haki. (2011). 
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Intervjupersonerna vi fick träffa var Per-Ola Hörnmark, Lars-Erik Tykesson och Ulf Hjortenbrink. 

Hörnmark har jobbat för Haki i fem år och är ekonomi- och personalchef för Haki AB, och även 

ekonomichef för koncernen. Kopplat till varulager innebär det att det är bokslut och lagervärderingar 

samt lagernedskrivningar som Hörnmark ansvarar för.13 Tykesson är ansvarig för logistik och inköp, 

det vill säga flödet från beställning till leverans till kund. I sammanlagt fyra år har han varit anställd 

hos Haki.14 Hjortenbrink har jobbat på Haki sen 1979 och har befattningen beredare. Det innebär att 

när företaget ska ta fram en ny produkt eller om de ska ändra en befintlig produkt ser han till att det 

kommer in i deras lagerregister, att de får ett flöde och ett arbetssätt. Han är även ansvarig för 

kalkyleringen i företaget.15 

5.2.2 Varulager 

De lagar och regler som Haki använder sig av är ÅRL samt BFNAR. Av årsredovisningen framgår att 

lagret värderas enligt lägsta värdets princip och FIFU.16 I Sverige har Haki ett varulager i Sibbhult samt 

en lagerdepå i Stockholm.17 Varulagret värderades i årsredovisningen för 2009 till 41 miljoner kronor. 

Lagret bestod då till 36,5 % av råvaror, till 27 % av varor under tillverkning samt till 36,5 % av 

färdigvaror.18 Råvaror för företaget är stål och aluminium som köps in som långa rör och som sedan 

kapas och anpassas efter behov. 19  De varor som redovisats som varor under tillverkning är 

halvfabrikat som antingen producerats eller köpts in. Egenproducerade halvfabrikat är ofta så kallat 

”svartmaterial”, vilket företaget benämner de ställningar som är färdigställda sånär som på den sista 

ytbehandlingen. Haki producerar vanligtvis stora mängder ställningar för att sedan vänta med 

ytbehandlingen tills att en beställning har mottagits. Efter ytbehandlingen är ställningen att betrakta 

som en färdig vara. Detta arbetssätt kommer troligtvis ändras i framtiden så att lagret i större 

utsträckning består av varor som är helt färdigställda.20 

5.2.3 Värdering 

Hörnmark är den som är ansvarig för bokslut i företaget och därmed lagervärdering. Värderingen 

sker efter lagermöten som hålls varje kvartal. Utöver Hörnmark, Tykesson och Hjortenbrink brukar 

ytterligare två till tre personer vara närvarande. Exempel på personer som kan delta ansvariga för 

kvalitet och marknadsföring. Dessa kan då indirekt påverka värderingen av varulagret. Hörnmark 

anser inte att värderingen av varulagret är förenat med några stora svårigheter. Varorna värderas till 

faktisk kostnad, vilket Haki precis som Scandiflex Pac benämner kostpriser. Kostpriset för en råvara är 

varans inköpspris. De varor som är under tillverkning är ofta färdiga till en viss grad, allra oftast sånär 

som på ytbehandlingen. För dessa upprättas en egen produktkalkyl så att dessa kan värderas till sin 

tillverkningskostnad, vilket är dessa varors kostpris. Även färdigvarorna värderas efter sin 

                                                             
13 Per-Ola Hörnmark, (mars 2011). 
14 Lars-Erik Tykesson, (mars 2011). 
15 Ulf Hjorternbrink, (mars 2011). 
16 Haki AB. Årsredovisning. (2009). 
17 Lars-Erik Tykesson, (mars 2011). 
18 Haki AB. Årsredovisning. (2009). 
19 Per-Ola Hörnmark, (mars 2011). 
20 Ulf Hjorternbrink, (mars 2011). 
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produktkalkyl. 21  Lagret värderas sedan till summan av värdet för alla de produkter i olika 

färdigställandegrad som företaget har i lager. Hörnmark poängterar att den produkt Haki tillverkar är 

förhållandevis enkel sett till att det sker mindre förädling än i många andra företag. Därav anser han 

att riskerna för en felvärdering är relativt låga.22  

5.2.4 Inventering 

Varulagret är den centrala tillgången i företaget och det är därför viktigt att företaget vet vilka varor 

de har i lager och att de är korrekt märkta. Här är det av yttersta vikt att inventering fungerar väl. 

Haki använder sig därför av löpande inventering, företaget har en person anställd som har 

inventering som huvudsysselsättning. Inventeringen sker genom att den ansvarige går runt och 

räknar lagret och sedan jämför med vad som finns registrerat i företagets affärssystem. Dessa två 

värden stämmer normalt sett väl överens. Om värdena inte stämmer överens kan detta till exempel 

bero på att ett rör märkts med två olika artikelnummer, och att den ena artikeln därmed inte finns. 

Är det en liten differens skrivs den av men är den större sker det en felsökning.23 

5.2.5 Inkurans 

Företaget beaktar inkurans på så vis att de varor i lager som inte rört sig på ett år skrivs ned till noll 

som huvudregel. Denna regel har arbetats fram av företaget som en balansgång mellan att inte vara 

aggressivare än vad som är tillåtet ur skattesynpunkt men samtidigt skriva ner så mycket att det 

förmedlar en rättvisande bild av vilka varor som går att sälja. Undantaget från ett-års-regeln är i 

lågkonjunktur då fler varor än normalt finns kvar i lager ett år efter produktion. Då hållbarheten för 

varorna är lång anser företaget att det inte finns någon anledning att skriva ner varor som kommer 

att säljas när konjunkturen vänder. Vid högkonjunktur är omsättningen högre vilket bidrar till att det 

enbart är ett fåtal varor som ligger kvar i lager. Detta gör att inkurans blir mindre betydelsefullt för 

företaget.24 

5.2.6 Produktkalkyler  

Haki använder kalkyler som upprättas i företagets affärssystem. Genom att Hjortenbrink har lagt in 

alla artiklar i lagerregistret ger systemet en unik kalkyl för respektive artikel i företaget. För varje 

produkt har Haki en kalkyl över vad som krävs för att den ska kunna bli färdigställd. Företaget delar 

upp allt material och arbete som krävts för att en produkt ska bli färdig efter fyra kostnadsgrupper. 

Dessa benämns artikel, strukturlista, inställningar och process. En artikel är ett råmaterial, alltså 

vanligtvis ett stålrör. En strukturlista hos företaget är ett halvfabrikat, alltså en produkt som har gått 

igenom en eller ett par produktionsprocesser men inte är färdig. Det kan vara olika längder av rör 

som har kapats men ännu inte svetsas samman. För att komma fram till självkostnaden använder sig 

företaget av en påläggskalkyl för respektive halvfabrikat, i detta fall röret, vilken alltså kallas för en 

strukturlista. Inställningar som mäts i timmar är kostnaden för att ställa om en maskin så att den kan 

producera en viss produkt. Processen är huvudarbetet, även det mätt i timmar, som en operatör har 

arbetat för att få produkten färdigställd. Detta registrerar han/hon vid maskinen med hjälp av ett 

                                                             
21 Per-Ola Hörnmark, (mars 2011). 
22 Ibid. 
23 Lars-Erik Tykesson, (mars 2011). 
24 Per-Ola Hörnmark, (mars 2011). 
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arbetskort. Därmed uppdateras systemet hela tiden så att företaget ständigt har rätt värden 

registrerade.25 Hakis kalkyl överensstämmer alltså till stor del med Scandiflex Pacs produktkalkyl (se 

figur 5.1). 

Indirekta kostnader räknas in under kostnadsgruppen process. Det innebär att i kostnaden för att 

driva en maskin finns utöver de direkta maskinkostnaderna även respektive maskins andel av Hakis 

indirekta kostnader, exempelvis lokalhyra, avskrivningar på maskiner samt lönekostnader för andra 

personer än operatören. Detta gör att varje vara som produceras därmed belastas med sin andel av 

indirekta kostnader, där en vara som tar lång tid att producera då belastas med större andel av dessa 

kostnader än en vara som går snabbt att producera.26 

5.3 Ifö Ceramics AB 

5.3.1 Presentation av företag och intervjupersoner 

Ifö Ceramics AB ligger i Bromölla och tillverkar isolatorer till ställverk för elkraft. Isolatorerna säljs 

vidare till olika OEM-tillverkare 27  som exempelvis ABB, Alstom och Siemens. En av våra 

intervjupersoner liknar produktionen vid en bilmotor där Ifö Ceramics tillverkar tändstiftet som ABB 

sedan köper och sätter in i sin egen bilmotor. Isolatorerna finns i ett flertal olika varianter, det finns 

bland annat isolatorer som isolerar en elkabel som kommer från havet och går in i en byggnad eller 

så kallade stödisolatorer som fungerar som pelare som isolerar elkraft upp till ett ställverk som står 

uppe på en plattform. Företaget har som nisch att tillverka korta produktserier med komplex design 

för att möta marknadens behov.28 Vidare ingår Ifö Ceramics i PPC-koncernen som består av ett tiotal 

systerbolag runtom i Europa samt i Kina, Brasilien och Thailand. Koncernen köptes år 2007 upp av 

italienska Seves S.p.A. som är den största tillverkaren av isolatorer i världen.29 År 2009 omsatte 

företaget 205 miljoner kronor och hade strax över 100 anställda.30  

Ifö Ceramics produktion är komplex men består av ett antal delprocesser. Dessa delprocesser 

innefattar pressning, borrning, svarvning, sprutglasering och bränning i ugn. Företaget tillverkar 

nästan enbart på beställning och processerna för varje enskild produkt utformas olika beroende på 

vilka krav som ställs på den färdiga produkten.31 

Under vårt besök på företaget fick vi möjlighet att intervjua två personer. Per Bysner, som varit på 

företaget under fem år, jobbar som controller och sköter all rapportering till koncernen. Vidare är 

han ansvarig för lagervärdering och är delvis inblandad i upprättandet av produktkalkyler. Vår andra 

intervjuperson, Torgny Gerthsson, har varit på företaget sen 1974 och jobbar som teknisk controller. 

                                                             
25 Ulf Hjorternbrink, (mars 2011). 
26 Ibid. 
27 Original Equipment Manufacturer, vilket innebär att ett företag köper in halvfabrikat från en leverantör och 
sedan sätter sitt eget varumärke på den färdiga produkten. 
28 Torgny Gerthsson, (april 2011). 
29 Per Bysner, (april 2011). 
30 Ifö Ceramics AB. Årsredovisning. (2009), Bysner. (2011). 
31 Torgny Gerthsson, (april 2011). 
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Hans huvudsysselsättning är konstruktion och design av isolatorer men han är även involverad i 

arbetet med produktkalkyler. 

5.3.2 Varulager 

Ifö Ceramics värderar sitt varulager enligt ÅRL och BFNAR. Varulagret värderades i 2009 års 

årsredovisning till 32 miljoner kronor och fördelade sig som 42 % råvaror, 26 % varor under 

tillverkning och 32 % färdiga varor.32 Företaget producerar alla varor från grunden, det enda som 

köps in är armaturer, vilka är de metalldelar som sitter på ändarna av isolatorerna.33 

Ifö Ceramics råvaror består av aluminiumoxid, fältspat, kaolin och lera. Dessa varor köps i huvudsak 

in från olika länder i Europa. Produkterna som redovisas som varor under tillverkning i årsredovisning 

är de varor som genomgått en eller flera av företagets tillverkningsprocesser men som ännu inte är 

färdigproducerade. Slutligen redovisas de produkter som är färdigställda och väntar på leverans till 

kund som färdiga varor i företagets årsredovisning.34 

5.3.3 Värdering 

Bysner är den som är ansvarig för att lagervärdering är korrekt, alltså att lagervärdet i affärssystemet 

stämmer överens med det värdet som identifieras vid inventeringen. Till skillnad från de tidigare 

företagen använder sig Ifö Ceramics av två olika värderingsmetoder. Som huvudregel bestäms vilka 

varor som finns kvar i lagret på balansdagen med hjälp av FIFU med råvarulagret som undantag där 

vägt genomsnitt används istället. Anledningen till detta är att råvarupriserna skiftat markant de 

senaste åren och att revisorerna krävde denna metod för att varulagrets värde skulle ge en 

rättvisande bild.35 Vidare värderas råvaror till vad de kostat att köpa in, medan hel- och halvfabrikat 

värderas utefter sin produktkalkyl. Varor under tillverkning värderas därmed enligt en produktkalkyl 

till vad det kostat att producera den just så långt som den kommit i produktionen, alltså beroende på 

vilka processer den gått igenom. För samtliga varor är anskaffningsvärdet lägre än 

nettoförsäljningsvärdet då i princip alla varor produceras efter att en kund lagt en beställning och 

företaget naturligtvis har ett vinstpålägg.36  

5.3.4 Inventering  

Gerthsson tycker att varulagervärdering generellt sett är relativt okomplicerat men att det viktigaste 

är att få till en bra inventering. Inventering sker fem gånger årligen, kvartalsvis samt en gång siste 

november.37 De som arbetar inom produktionen sköter inventeringen av varor som är i olika 

produktionsstadier och utöver det inventeras även företagets lager av armaturer och emballage. 

Hela inventeringen tar vanligtvis en och en halv arbetsdag där själva inventeringen sker första dagen 

och dag nummer två innefattar stickprov där det kontrolleras att inventeringen gett samma resultat 

som vad som finns registrerat i företagets affärssystem. Arbetet brukar involvera tio till tolv personer 

dag ett och något färre under dag två. De differenser som uppkommer beror oftast på att det har 

                                                             
32 Ifö Ceramics AB. Årsredovisning. (2009). 
33 Torgny Gerthsson, (april 2011). 
34 Ibid. 
35 Per Bysner, (april 2011). 
36 Torgny Gerthsson, (april 2011). 
37 Per Bysner, (april 2011). 
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blivit fel i återrapporteringen efter genomförd produktion. Återrapporteringen sker manuellt då en 

operatör antecknar genomförd produktion och lämnar anteckningen vidare till en planerare som 

registrerar det i företagets affärssystem. Fel som emellanåt uppstår på grund av felaktig 

återrapportering kan till exempel leda till att en vara genomgått fler eller färre operationer än vad 

som står i systemet, eller att den står på en annan plats i lagret.38 Bysner kommenterar dock det hela 

med: 

”Det är rätt så små avvikelser så det är inget vi jobbar aktivt med.” 

5.3.5 Inkurans 

Ifö Ceramics tillverkar som ovan betonats i princip alla sina produkter efter kundbeställning. Dock 

sker det inom vissa produktkategorier marginell överproduktion. Detta gör att det ibland blir vissa 

färdiga varor som blir stående. Dessa varor värderar företaget ned 33 % årligen, vilket gör att en 

produkt som blivit stående i tre år är helt nedskriven och därefter skrotas.39 Överproduktion som 

sådan var vanligare tidigare då maskinerna inte var lika tillförlitliga rörande hur mycket spill som 

bildades under produktionen. Då var denna typ av produktion nödvändig för att säkerställa att den 

av kund beställda kvantiteten kunde levereras. Idag försöker Ifö Ceramics vara mer exakta i sin 

produktion vilket också tillåts av moderna maskiner.40 

5.3.6 Produktkalkyler 

För lagerhantering använder sig Ifö Ceramics av ett egenutvecklat system som togs fram på 1990-

talet. Detta system är dos-baserat men fungerar enligt Gerthsson fortfarande väl, framförallt tack 

vare att det är utvecklat just för företagets specifika produktion. Gerthsson är tillsammans med en 

kollega de som arbetar mest med produktkalkyler. Varje produktkalkyl är uppbyggd av de material 

och de aktiviteter som krävs för att en vara ska gå från råmaterial till färdig produkt. I kolumnen 

”Benämning” i tabell 5.2 finns det exempel på vilka aktiviteter som krävs för att få en vara färdig. 

Efter varje operation återrapporteras detta till en planerare som matar in det i affärssystemet vilket 

gör att företaget när som helst kan få en ögonblicksbild över precis vilka varor som finns i lager och 

var i processen de befinner sig. För varje typ av aktivitet finns det en förutbestämd kostnad som 

räknats fram med hjälp av en formel. Denna kostnad, vilken är fördelad på både lön och energi för 

samtliga aktiviteter förutom bränning, är summa av samtliga direkta kostnader som krävs för 

aktiviteten. För exempelvis svarvning har företaget en timkostnad på 205 kronor som sedan 

multipliceras med det antalet timmar som en viss vara svarvas, och därmed får de fram totala 

kostnaden för svarvning för just den produkten. Detta går att skåda i kolumnen längst till höger. 

Likadant sker för alla aktiviteter som en viss vara går igenom och när den är färdig läggs utgifterna för 

alla processer samman och varans direkta kostnader är fördelade. Att ta fram en produktkalkyl för en 

ny produkt är således inte komplicerat utan just de aktiviteter som krävs läggs samman och sedan 

finns en ny kalkyl i företagets system.41 

                                                             
38 Torgny Gerthsson, (april 2011). 
39 Per Bysner, (april 2011). 
40 Torgny Gerthsson, (april 2011). 
41 Ibid. 
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Tabell 5.2 Förenklad version av Ifö Ceramics produktkalkyl (fiktiva siffror) 

Benämning Kvantitet Enhet Lön (kr) Energi (kr) Material (kr) Totalt 

Material 1000 Kilo   5 5000 

Pressning 1 Timmar 300 70  370 

Svarvning 1 Timmar 200 5  205 

Glasering 0,5 Timmar 150 10  80 

Bränning 0,5 Kvadratmeter  50  25 

Montering 1 Timmar 250 10  260 

Utlastning 500 Kilo    5940 

 

Ovan förda resonemang berör de direkta kostnaderna i företagets produktion. Dessa innefattar 

material, lön och energi. De indirekta kostnaderna är alltså inte inräknade i kalkylen ovan. När sedan 

en vara är färdig till viss del, alltså antingen ett färdigt halv- eller helfabrikat, läggs indirekta 

kostnader på med 45 % av nedlagda direkta kostnader.42 

5.4 Sibbhultsverken AB 

5.4.1 Presentation av företag och intervjuperson 

Mitt i norra Skåne ligger Sibbhultsverken som är ett tillverkande företag av artiklar till 

fordonsindustrin.43 Företagets historia sträcker sig långt tillbaka och verksamheten har sin grund i 

växellådsproduktion åt Scania.44 Sibbhultsverken var tidigare en del av Scania men i mitten av 2000-

talet meddelade Scania ett strukturarbete vilket innebar att Sibbhultsverken bröt sig loss och 

grundades som eget företag. Scania är dock företagets största kund än idag. Sibbhultsverkens 

omsättningen har återhämtat sig rejält från krisen då den har gått från 180 miljoner till 428 miljoner 

kronor från 2009 till 2010. Vidare har de idag ungefär 140 anställda. Detta resulterar i att de är en av 

områdets största arbetsgivare.45 Företagets huvudmarknad är Europa men en betydande del av 

exporten går även till Sydamerika.46 

Tillverkningen grundar sig i skärande bearbetning av material som aluminium, gjutjärn och stål.47 

Sibbhultsverken genomför fleroperationsbearbetning av geometriskt komplicerade artiklar till 

växellådor, motorer och retarders, vilket är en komponent till en växellåda.48 Det är av mycket hög 

precision och finbearbetning som de producerar artiklarna till växellådor. Efter att ha fått en kund 

köper de in material från ett visst gjuteri och bearbetar det så att det passar för kunden.49  

                                                             
42 Per Bysner, (april 2011). 
43 Sibbhultsverken.se. 2011-03-28a. 
44 Sibbhultsverken AB. Årsredovisning. (2009). 
45 Sibbhultsverken AB. Årsredovisning. (2009). Sibbhultsverken.se. 2011-03-28b. 
46 Sibbhultsverken AB. Årsredovisning. (2009). 
47 Sibbhultsverken AB. Årsredovisning. (2009). Sibbhultsverken.se. 2011-03-28c. 
48 Lars Borslöv, (mars 2011). Sibbhultsverken.se. 2011-03-28c. 
49 Lars Borslöv, (mars 2011). 
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Personen vi fick träffa var Lars Borslöv som har jobbat på företaget i ett och ett halvt år. Innan dess 

har han arbetat inom en mängd olika marknader för att nu testa på industribranschen som han finner 

mycket spännande. Han är ekonomichef på företaget och har en controller-funktion. Mycket av sin 

tid spenderar han med att få ordning på kassation och se till att siffrorna i lagerlistor stämmer 

överens med verkligheten. 

5.4.2 Varulager 

Likt de övriga företagen följer Sibbhultsverken även ÅRL och BFNAR vid värdering av varulagret. 

Varulagret för år 2010 uppgick till ett värde av knappt 37 miljoner, där råvaror utgjorde 62 %, varor 

under tillverkning 24 % och de resterande 14 % bestod av färdigvaror.50 Råvaror för Sibbhultsverken 

är stål eller gjutjärn som är utformat i en viss form, vilket de har importerat från ett gjuteri. Därefter 

bearbetar Sibbhultsverken artiklarna in i minsta detalj så att det blir främre och bakre hus och så 

vidare. Varugruppen varor under tillverkning är något som enbart bokas upp en gång per år i 

samband med bokslutet eftersom företaget anser att den inte är speciellt intressant att studera 

under året. I fordonsindustrin pratar man om takt, det vill säga hur många kan du producera per dag. 

Sibbhultsverkens förädlingsprocess är kort, idag producerar de upp emot 4000 färdiga artiklar om 

dagen. När de sedan är klara skickas färdigvarorna till slutkund för den slutgiltiga monteringen i 

motorer eller växellådor.51 

5.4.3 Värdering 

I Sibbhultsverkens årsredovisning från 2010 går det att uttyda att de värderar varulagret till det lägsta 

av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Råvarulagret värderar de till anskaffningsvärdet 

plus ett pålägg om 5 % som avser fraktkostnader. Detta pålägg görs alltid vid inköp och det 

kontrolleras varje gång av Borslöv samt hans ekonomiassistent så att eventuella avvikelser ska kunna 

upptäckas. Deras varugrupp varor under tillverkning är som vi förklarade i föregående stycke något 

som bara bokas upp en gång per år. För att räkna ut värdet på varor under tillverkning använder 

företaget en formel som tar hänsyn till hur mycket de producerar, deras omsättningstakt samt hur 

mycket de fakturerar per dag den veckan de ska värdera posten. Därmed kan de räkna ut hur mycket 

som inte är råvara eller färdig vara och vet exakt vad posten ska värderas till. Slutligen värderas 

färdigvarulagret till nettoförsäljningsvärdet. I och med att Sibbhultsverken enbart producerar på 

beställning förklarar Borslöv att de redan vet vad de ska få för produkterna. Därmed anses detta vara 

det rätta värdet.52 

5.4.4 Inventering 

För tillfället befinner sig Sibbhultsverken i en fas där företagets omsättning ökar kraftigt och har som 

mål att nå ytterligare ökning av omsättningen i framtiden. Detta medför att de inte hinner lägga lika 

mycket kraft och tid på inventeringar i och med att fokus ligger inom andra områden istället. 

Företaget inventerar normalt varken löpande eller en gång om året utan vid behov. Vid dessa 

inventeringar är det två planerare som utför dem. Det senaste året har dock endast en inventering 

genomförts, i samband med företagets bokslut. De differenser som uppstår i företaget har alltid en 

                                                             
50 Sibbhultsverken AB. Årsredovisning. (2009). 
51 Lars Borslöv, (mars 2011). 
52 Ibid. 
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negativ avvikelse vilket oftast har sin grund i att kassationen är felrapporterad. Under den tiden 

Borslöv har arbetat på företaget har det bara vid ett tillfälle varit en differens som varit av betydande 

karaktär. Anledningen var då att det var en ny produkt de skulle tillverka till en ny kund, men det är 

ingen ursäkt som är acceptabel enligt Borslöv.  

Att ha löpande inventering under hela året är dock något som Borslöv tror att man kan vinna på. Ifall 

företaget kan få den rutinen och kontrollen skulle de undvika att köra slut på varor alternativt ha för 

stor buffert i lager vilket i så fall skulle medföra lägre kostnader, menar han.53 

5.4.5 Inkurans 

Detta är området som är det svåraste med lagervärdering hos Sibbhultsverken. Borslöv vill inte säga 

att det är ett stort problem utan han uttrycker istället sig som att han:  

”…upplever det som att vi har en osäkerhetsfaktor i det”.  

Företaget beaktar inkurans främst genom kassation. De delar upp det på två olika områden, 

ämneskassation och egentillverkningskassation. Ämneskassationen är när de köpt in råvaror från ett 

gjuteri och det exempelvis är en spricka i varan. Egentillverkningskassationen kan vara att en robot 

eller en operatör gör fel. Nu när omsättningen har ökat snabbt på kort tid har det bidragit till att 

egentillverkningskassationen är ett stort problem. Av den egentillverkningskassation som 

rapporterades 2010 var 50 % arbetsfel som gick under kategorin klasskod 100. Den kategorin innebär 

att felet kan vara vad som helst, och det är inte Borslöv tillfredsställd med. Nu när han fått lite tid 

över arbetar han väldigt mycket med att försöka precisera och belysa vad orsaken är så att det i 

fortsättningen blir möjligt att upptäcka felen tidigare och minimera skadan. Slutligen bör tilläggas att 

Sibbhultsverken, precis som Scandiflex Pac, beaktar inkurans redovisningsmässigt genom att värdera 

varulagret till 97 % av anskaffningsvärdet.54 

5.4.6 Produktkalkyler 

De kalkyler som Sibbhultsverken arbetar med finns gjorda i Microsoft Excel där de har beräkningar 

för varje enskild produkt de tillverkar. Det är beredaren och marknadschefen i företaget som är 

ansvariga för kalkylerna.55 

Kalkylerna de använder tar hänsyn till såväl direkta som indirekta kostnader. De direkta kostnaderna 

är direkt material och direkt lön. För att fördela ut de indirekta kostnaderna i företaget har de 

bruttovinsten som utgångspunkt. Sibbhultsverken har fyra producerande avdelningar, benämnda 

SVA, SVB, SVC och SVD. Företaget beräknar en procentsats genom att dividera respektive avdelnings 

bruttovinst med den totala bruttovinsten. Den använder de sen när de ska beräkna hur mycket 

respektive avdelning ska täcka av de totala indirekta kostnaderna. De indirekta kostnaderna de 

kalkylerar med är tillverkningsomkostnader som kan vara verktyg och underhåll men även 

materialomkostnader och affärs- och försäljningsomkostnader. När de har fördelats ut till respektive 

                                                             
53 Ibid. 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
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avdelning går de därefter ner på enhetsnivå så att varje produkt får ta del av både direkta och 

indirekta kostnader.56 

 

 

 

                                                             
56 Ibid. 
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6. Analys 

 analysen kommer de fyra företag som studerats i uppsatsen att analyseras genom att de först 

jämförs med varandra. Därefter kommer empirin att vägas mot gällande regelverk i kapitel 3 

samt referensramen i kapitel 4.  

 

6.1 Inledning till analys 

De fyra företagen som presenterades i föregående kapitel har många likheter. Samtliga är enligt BFL 

kap. 6 § 1 att beteckna som större företag. Vidare är alla onoterade, tillverkande företag och belägna 

i Skåne. Analysen kommer att utgå från de områden som har belysts i respektive företags 

presentation, vilka är varulager, värdering, inventering, inkurans och produktkalkyler. Inom 

respektive område kommer först företagen att jämföras mot varandra, sedan mot gällande 

lagstiftning och regelverk samt den referensramen som presenterades i kapitel 4. En 

sammanställning över viktiga likheter och skillnader följer i tabell 6.1. Dessa utvecklas sedan under 

kommande avsnitt i detta kapitel. 

Tabell 6.1 Sammanställning över likheter och skillnader mellan företagen 

 

6.2 Varulager 

Samtliga fyra företag anger i sina årsredovisningar att de tillämpar ÅRL och BFNAR. Företagen har 

ungefär lika stora varulager sett till värdet i årsredovisningen. Scandiflex varulager är det som är lägst 

värderat, 20 miljoner kronor, och Hakis varulager är det som är högst värderat, 41 miljoner kronor. 

Samtliga dessa siffror är från 2009 eftersom det är det senaste året som samtliga företagens 

årsredovisningar varit tillgängliga under hela det halvår som denna uppsats skrivits. Vidare är alla 

tillverkande företag och delar i sin årsredovisning upp sitt varulager på råvaror, varor under 

tillverkning samt färdiga varor. Angående vad som klassificeras som varor under tillverkning gör tre 

av företagen på samma sätt, Haki, Scandiflex och Ifö Ceramics. För dessa tre definieras en vara under 

I 

 Haki Scandiflex Pac Sibbhultsverken Ifö Ceramics 

Varor under 
tillverkning 

Halvfabrikat Halvfabrikat Endast vid bokslut Halvfabrikat 

Värderingsmetod Faktisk Faktisk Faktisk/nettoförsälj-
ningsvärde 

FIFU/Vägt 
genomsnitt 

Inventering Löpande En gång per år Vid behov, dock 
endast en gång 
senaste året 

Fem gånger per år 

Inkurans i 
redovisningen 

Inkuranstrappa 97 %-regeln 97 %-regeln Inkuranstrappa 

Produktkalkyler Från 
affärssystem 

Från 
affärssystem 

Kalkyler i Excel Från egenutvecklat 
affärssystem 
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tillverkning som en vara som genomgått minst en tillverkningsprocess men inte är färdig. Således har 

dessa företag en klar avgränsning mellan när en vara är en råvara (obearbetad), en vara under 

tillverkning (bearbetade men inte färdig) eller en färdig vara (klar för att levereras till kund). Här 

skiljer sig dock Sibbhultsverken från övriga företag då de enbart arbetar med råvaror och färdiga 

varor i sin redovisning under året. Vilka varor som är under tillverkning bestäms enbart en gång om 

året, i samband med bokslutet. Vid denna tidpunkt räknas värdet på de varor som är under 

tillverkning ut med en formel som bland annat tar hänsyn till omsättningstakt. 

Som tidigare diskuterats har svenska onoterade företag möjlighet att välja mellan att tillämpa RR 

eller BFNAR i kombination med ÅRL för varje enskilt redovisningsområde. Samtliga företag i denna 

studie har valt att tillämpa BFNAR istället för RR. Personerna som intervjuats i respektive företag har 

haft svårt att motivera detta val, utan har konstaterat att regelverken är ganska lika. Detta bekräftas i 

denna uppsats av jämförelsen mellan regelverken i avsnitt 3.5.3. De förklaringar som, trots 

likheterna, använts för att förklara valet att följa BFNAR är att BFN har utförliga vägledningar till sina 

råd samt att RR traditionellt, innan IFRS var aktuellt, riktade sig till noterade företag. 

I ÅRL framgår det på vilka poster ett företags varulager ska delas upp i balansräkningen. Företagen 

som behandlas i uppsatsen följer naturligtvis ÅRL och ska därmed använda denna uppställningsform, 

något samtliga företag gör i och med användandet av det tre poster som beskrivs ovan. I ÅRL finns 

det dock inte någon förklaring till vad respektive post ska innefatta. Både posten råvaror och posten 

färdiga varor torde vara ganska självklara men hur definieras en vara under tillverkning? Om det ska 

vara en vara som faktiskt ligger i en maskin vid bokslutstillfället eller om det är ett halvfabrikat 

framgår inte. I praktiken har naturligtvis längden på ett företags förädlingsprocess en avgörande 

betydelse för om problematiken blir aktuell överhuvudtaget. Tre av de undersökta företagen 

definierar en vara under tillverkning som ett halvfabrikat. Hur den uppstår rent praktiskt i företagen 

illustreras i figur 6.2 där kategorin uppstår mellan tillverkningsprocess ett och två. Naturligtvis kan 

den även uppstå mellan senare tillverkningsprocesser ifall förädlingsprocessen är längre. 

Råvara Process 1 (maskin) Process 2 (maskin) Färdig vara

Lager (vara under 
tillverkning)

 

Figur 6.2 Illustration över hur en vara under tillverkning uppstår i tre av företagen 

Det fjärde företaget uppskattar enbart hur stor del av varulagret som är under tillverkning i samband 

med bokslutet, under resten av året är alltså varulagret råvaror fram till dess att en vara är helt 

färdigställd. En definition av en vara under tillverkning skulle därmed kunna vara att det är en vara 

som ej längre är en råvara men heller ännu inte en färdigställd vara. Angående bestämmande av vad 

som är vad i praktiken kan dock konstateras att praxis varierar. 
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6.3 Värdering 

Det finns tydliga likheter mellan företagen när det gäller värdering av varulager. Scandiflex Pac, Haki 

och Ifö Ceramics värderar de tre varugrupperna på exakt samma sätt, medan Sibbhultsverken skiljer 

sig åt på ett par punkter. 

Värderingen av råvarulagret ser nästan identisk ut i alla fyra företag. Det värderas till 

anskaffningsvärdet hos alla, dock är det enbart Scandiflex Pac och Sibbhultsverken som uttryckligen 

har förklarat att de lägger på övriga kostnader som till exempel fraktkostnader. Vid värdering av 

varugruppen varor under tillverkning finns det främst en skillnad mellan företagen. Scandiflex Pac, 

Haki samt Ifö Ceramics värderar den efter sina produktkalkyler, med andra ord utifrån de utgifter de 

haft för att producera halvfabrikatet. Sibbhultsverken skiljer sig åt främst genom att de inte värderar 

den här varugruppen under årets gång. De anser att alla varor är antingen råvaror eller färdigvaror. 

När de vid bokslutet ska bestämma storleken på posten skiljer de sig även åt. Istället för att använda 

sina kalkyler beräknar de värdet genom en egenframställd formel. Slutligen är likheterna stora mellan 

de tre första företagen även gällande färdigvaror. De värderar posten till tillverkningskostnaden. 

Scandiflex Pac och Ifö Ceramics förklarar att i och med att de bara tillverkar på beställning är 

tillverkningskostnaden lägre än nettoförsäljningsvärdet. Det senare värdet blir främst aktuellt om 

varorna blir liggande i lagret en längre tid. Sibbhultsverken värderar istället sitt färdigvarulager till 

nettoförsäljningsvärdet. 

Angående de värderingsmetoder som finns att tillämpa som lättnadsregler är det enbart Ifö Ceramics 

av företagen som faktiskt använder sig av dem (även om formuleringen står i fler årsredovisningar). 

De använder FIFU och vägt genomsnitt, de andra väljer att värdera till faktisk kostnad för alla 

varugrupper med ett undantag för Sibbhultsverken som värderar både till faktisk kostnad och till 

nettoförsäljningsvärde. 

Regelverken säger att råvaror ska värderas till anskaffningsvärdet plus andra kostnader som krävts 

för att få varan på plats. Rörande detta lägger Scandiflex Pac och Sibbhultsverken på extra direkta 

kostnader som frakt. Ansvariga på Haki och Ifö Ceramics har uttryckt att de värderar råvarorna till 

inköpspris, vilket stämmer överens med anskaffningsvärdet. Med det sagt betyder inte det att de 

inte tar hänsyn till andra relevanta kostnader utan de är förmodligen inräknade i inköpspriset. 

Angående varor under tillverkning beskriver BFNAR att det ska värderas utifrån företagets 

produktkalkyl. Detta stämmer väl överens hur Scandiflex Pac, Haki och Ifö Ceramics gör i sin 

värdering. Att värdera posten enligt en formel och inte utgå från kalkylerna är något som vi inte 

kunnat finna någon vägledning för i varken RR 2:02 eller i BFNAR 2000:3. Värdet som varor under 

tillverkning ska tas upp till enligt reglerna är tillverkningskostnaden, det vill säga direkta kostnader 

plus skälig andel indirekta kostnader vilket Scandiflex Pac, Haki och Ifö Ceramics tar hänsyn till. För en 

mer utförlig förklaring av hur de indirekta kostnadernas storlek och fördelning går till, se avsnitt 6.6. 

Färdigvaror ska värderas till antingen anskaffningsvärdet eller nettoförsäljningsvärdet enligt reglerna. 

De tre första företagen har här valt att värdera dem till tillverkningskostnaden, vilket motsvarar 

anskaffningsvärdet för egentillverkade varor, medan Sibbhultsverken istället värderar dem till 

nettoförsäljningsvärde. 
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6.4 Inventering 

Företagen har både stora likheter och skillnader gällande hur de arbetar med inventeringar. Samtliga 

är överens om att en korrekt utförd inventering är viktig och Ifö Ceramics tekniska controller 

uttrycker det till och med som den viktigaste aspekten av varulagervärdering. Haki är det företag som 

lägger mest tid på inventering då den sker löpande under året. Ifö Ceramics inventerar sitt varulager 

fem gånger årligen medan Scandiflex Pac endast har inventering i samband med bokslut och 

Sibbhultsverken vid behov (dock endast en gång senaste året). Arbetet på både Scandiflex Pac och Ifö 

Ceramics tar ungefär tio till tolv timmar men involverar ungefär dubbelt så många personer i Ifö 

Ceramics. Det ska även betonas att denna process genomförs fem gånger årligen hos Ifö Ceramics 

och endast en gång hos Scandiflex Pac. 

Haki är alltså det enda av dessa företag som arbetar med inventering löpande under året, men detta 

har även diskuterats i Scandiflex Pac där ekonomichefen tidigare arbetat fram en rutin för hur det 

skulle kunna genomföras. För tillfället är det inget som diskuteras i företaget men ekonomichefen 

tror fortfarande att det hade kunnat vara gynnsamt för företaget i framtiden. Även Sibbhultsverkens 

ekonomichef tror på idén även om det inte är aktuellt i nuläget i den expansiva fas som företaget 

befinner sig i.  

Alla fyra företag upplever att inventeringen fungerar väl idag och att de felaktigheter som uppstår 

ligger på en rimlig nivå. Sibbhultsverken har upplevt att det någon månad varit en differens som varit 

något för hög men anger som orsak att det berott på att inventering kommit lite i skymundan under 

den fas företaget nu befinner sig i. Dock arbetar företaget med att minska detta och ser det inte som 

något stort problem. Vidare är företagen överens om att de felaktigheter som ändå uppstår beror på 

den mänskliga faktorn, där det vanligen har sin grund i att återrapporteringen mellan produktionen 

och företagets affärssystem inte blivit korrekt genomförd. 

Som beskrivits tidigare har Shayeb konstaterat att felvärderade varulager vanligen upptäcks antingen 

i samband med inventeringen eller då kostnaden för sålda varor fluktuerat kraftigt mellan olika 

redovisningsperioder.1 Samtliga fyra företag som behandlas i denna uppsats har bekräftat första 

halvan av Shayebs konstaterande, att felaktigheter ofta upptäcks i samband med inventeringen. 

Företagen har exemplifierat detta på olika sätt, med allt från att pallar med varor är felmärkta till att 

de står på fel plats eller rent av inte finns kvar i företagets lager. Däremot har inget av företagen 

upplevt stora skiften i kostnad sålda varor. 

Dessa problem som upptäcks vid inventeringen, som Shayeb vidare diskuterar, har ofta sin grund i 

dåliga kontroller över vilka varor som tas emot och ges ut, i allra värsta fall på grund av avsaknaden 

av rutiner.2 Denna bild bekräftas delvis av Scandiflex Pac och Sibbhultsverken. Rörande Scandiflex Pac 

exemplifierar ekonomichefen hur felaktigheter kan uppstå då det ibland inte kontrolleras hur mycket 

plastfilm som fanns på en viss bal när den bokades bort i systemet. Inom Sibbhultsverken pratar 

företagets ekonomichef om att deras rutiner kan behöva förbättras, eller åtminstone vikten av 

                                                             
1 Shayeb, 30-31. 
2 Shayeb, 32-33. 
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korrekt återrapportering behöver betonas ytterligare för att minska antalet fel i företagets 

rapportering mellan produktionen och affärssystemet. Även inom Haki och Ifö Ceramics diskuteras 

hur i princip alla fel rörande lagervärdet kan hänföras till fel i rapportering, vilket har sin grund i den 

mänskliga faktorn. 

Shayebs slutsats om att företags svårigheter med att värderar varulager hänger ihop med företagens 

informationssystem stämmer därmed i viss utsträckning. Han delar dock upp slutsatsen i två 

aspekter, där informationssystem delvis inte fungerar och delvis ger en felaktig bild på grund av 

inkonsekvent informationsinmatning.3 De fyra företagen som undersökts har, som beskrivs ovan, 

angett inkonsekvent inmatning som orsak men inte system som inte fungerar. Samtliga företag har 

väl fungerande system, där Ifö Ceramics är det enda företag som sagt sig fundera på att byta system 

på längre sikt då företaget fortfarande använder ett dos-baserat system för sin lagerhantering. 

Slutligen beskriver Shayeb att många företag försöker avhjälpa problem med felvärderade lager 

genom att öka antalet inventeringar, något han inte anser hjälper.4 Vi kan dock konstatera att de två 

undersökta företagen som använder sig av flest inventeringar under ett räkenskapsår, Haki och Ifö 

Ceramics, är väldigt nöjda med hur deras inventeringar fungerar. De andra två företagen är på det 

stora hela är nöjda med sina inventeringsrutiner, men tror dock att differenserna skulle kunna 

minska ytterligare med fler inventeringar. 

6.5 Inkurans 

Alla fyra företagen beaktar inkurans, dock använder de inte samma metod. Haki skriver ner de varor 

som inte rört sig på ett år till noll med hänsyn tagen till både att det ska förmedla en rättvisande bild 

samt vara godtagbara ur skattesynpunkt medan Ifö Ceramics har valt att skriva ned de varor som blir 

stående till noll inom ett treårsperspektiv. Scandiflex Pac och Sibbhultsverken gör på samma sätt då 

de utnyttjar 97 %-regeln i IL och tar därmed hänsyn till 3 % inkurans årligen. De ska då täcka såväl 

färdigvaror som inte blir sålda som spill som orsakats under produktionen.  

Varför inkurans är ett område som blir aktuellt skiljer sig åt i respektive företag. Scandiflex Pac 

nämner att det exempelvis kan bero på att de förlorar en kund under tillverkningsprocessen eller att 

det bildas skalkar som ej används i produktionen. Det är bara Sibbhultsverken som gör en distinktion 

och delar upp inkurans på två olika områden. Anledningen till att det uppstår hos dem har varit att 

de ökat sin produktion väldigt snabbt vilket har bidragit till att kvaliteten och precisionen i arbetet 

har fått lida. Vidare är de även det enda företaget som anser att det föreligger en osäkerhet gällande 

detta område, de försöker nu aktivt jobba mer med det för att få kontroll på det igen. Ifö Ceramics 

har idag inte mycket varor som är inkuranta, vilket företaget anser beror dels på moderna maskiner 

som producerar lite spill, dels på att man arbetar mindre med överproduktion än tidigare vilket leder 

till färre varor i lager som riskerar att bli gamla. Hakis varor räknas som inkurants då de i blir stående 

osålda.  

                                                             
3 Shayeb, 36. 
4 Ibid. 
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BFN anger i sin standard om varulager att inkurans föreligger när en vara inte kan säljas under 

normala omständigheter, exempelvis inte till fullt pris. Detta kan bero på att en färdig vara har någon 

form av defekt som gör den osäljbar eller av så kallad övertalighetsinkurans, som belystes i 

uppsatsens inledande fall om bokförlaget. Då samtliga fyra undersökta företag i princip enbart 

producerar varor efter beställning är övertalighetsinkurans inte något stort problem. Det enda 

företaget som har upplevt viss problematik med övertalighetsinkurans är Ifö Ceramics som för ett 

antal år sedan inte hade maskiner med samma prestanda som nu, utan då kände sig tvungna att 

producera lite mer än vad kunder beställt för att kunna garantera att rätt kvantitet kunde levereras. 

De moderna maskiner som företaget idag har är dock så pass säkra i sin produktion att inte heller Ifö 

Ceramics behöver producera fler varor än vad som beställts. Den inkurans som Ifö Ceramics, men 

även Sibbhultsverken och Scandiflex Pac, främst tar hänsyn till rör istället spill, eller kassationer som 

ett par av företagen benämner det. Det kan röra sig om inkurans hos företagens råvarulager där de 

vet att en viss del, om än ytterst liten, kommer att spillas under produktionen.  

De fyra företagen kan delas in i två grupper beroende på hur de i sin redovisning tar hänsyn till 

inkurans. Scandiflex och Sibbhultsverken använder sig av den skatteregel som anger att varulagret får 

värderas till 97 % av det sammanlagda anskaffningsvärdet, där det alltså tillåts att företag får göra ett 

schablonmässigt avdrag på 3 % för inkurans. Haki och Ifö Ceramics använder istället en 

inkuranstrappa, där Haki använder sig av typexemplet för en sådan, att de varor i lager som inte rört 

sig på ett år skrivs ned till noll. Båda företagen anser att den ger en god uppskattning av verkligheten. 

6.6 Produktkalkyler 

6.6.1 Upprättande av kalkyler 

Haki och Scandiflex Pac är väldigt lika i sitt arbetssätt med kalkyler. Anledningen till likheterna mellan 

de förstnämnda torde i stor utsträckning vara att de använder samma affärssystem, Microsoft 

Dynamics. Efter att en operatör har registrerat indatan upprättas färdiga kalkyler i systemet 

bestående av fyra kostnadsgrupper för Haki och fem för Scandiflex Pac, där skillnaden är att 

Scandiflex Pac har ytterligare en kostnadsgrupp som benämns service. Detta arbete sker alltså 

löpande. I Sibbhultsverken används kalkyler som beaktar direkta och indirekta kostnader. De finns 

sedan tidigare upprättade i Excel där de olika kostnaderna läggs på varorna. Slutligen skiljer sig Ifö 

Ceramics från de tre övriga då de får kalkylerna ur ett egenutvecklat system. De är upprättade som så 

att de beaktar materialkostnad först och att det sedan finns ett antal processer som behövs för 

produkten ska bli färdigställd. 

En stor fördel med affärssystem som löpande uppdaterar kalkyler är att de alltid är uppdaterade med 

senast använda siffror. Detta gör att risken för felvärderingar på grund av att gamla siffror används 

vid informationsinmatning, som Chan och Lee betonar, minimeras. Denna risk är viktig att hålla låg 

då felen som uppstår är svåra att upptäcka.5 

                                                             
5 Chan och Lee, 81. 
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6.6.2 Jämförelse mellan företagens produktkalkyler och tillgängliga modeller i teorin 

Ifall de fyra produktkalkylerna vi fått möjlighet att studera jämförs går det att utskilja en del likheter 

såväl mellan dem som jämfört med referensramen i kapitel 4. Sibbhultsverkens kalkyl är utformad 

som en klassisk kalkyl utifrån påläggsmetoden. Ifall Sibbhultsverkens kalkyl jämförs med 

påläggsmetoden kan det snabbt konstateras att likheterna är stora. Skillnaden är att 

Sibbhultsverkens kalkyl saknar direkt teknik och speciella direkta kostnader. Därmed använder de sig 

av en påläggsmetod där direkta och indirekta kostnader adderas på varan.  

Hakis- och Scandiflex Pacs kalkyler skapas i deras affärssystem men utgår inte från påläggsmetoden 

trots att de har ett fåtal likheter med en sådan. Vi vill belysa likheterna genom att analysera 

Scandiflex Pacs produktkalkyl, som illustreras i tabell 5.1. Företaget börjar med att lägga till 

kostnader för material, i Scandiflex Pacs fall kostnad för klister och två råvaror, artikel 10 och 20. Det 

går att jämföras med påläggsmetodens kostnad för direkt material. Därefter innefattar kalkylen två 

poster benämnda process och inställningar där enheten som det mäts i är antalet timmar. Det är 

därmed utfört arbete, maskinellt och av en operatör, vilket kan jämställas med direkt lön. Därefter 

har ett halvfabrikat producerats som då benämns strukturlista. Detta arbetssätt upprepas sedan tills 

produkten är färdigställd. 

Med utgångspunkt i påläggsmetoden kan frågan ställas hur Scandiflex Pac och Haki därmed tar 

hänsyn till indirekta kostnader så som material- och tillverkningsomkostnader. De innefattas i 

timpriset för en maskin. Båda företagen räknar ut en kostnad för respektive maskin, den kostnaden 

innehåller olika typer av direkta och indirekta kostnader. Exempel på indirekta kostnader som då 

räknas in i timpriset för en maskin är lokalhyra och indirekt produktionspersonal. På så vis har hänsyn 

tagits till såväl direkt lön och material som indirekta kostnader. Därmed finns det ytterligare en likhet 

med påläggsmetoden, sättet hur de adderar kostnaderna på maskinerna. Den stora skillnaden är att 

det är uträknat per maskin och inte per vara, vilket är normal praxis enligt påläggsmetoden. Genom 

denna konstruktion så fördelas kostnaderna först ut på maskiner och sen på varor, vilket gör att det 

blir en sorts påläggsmetod uppdelad i två steg. Figur 6.3 visar hur indirekta och direkt kostnader 

fördelas via maskiner till varor i Scandiflex Pac och Haki. 
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Figur 6.3 Fördelning av kostnader via maskin hos Scandiflex Pac och Haki 

Ifö Ceramics produktkalkyl är precis som i föregående fall inte direkt kopplad till de standardmodeller 

som finns tillgängliga. I och med att varje situation är specifik och att de olika företagen har en 

produktion som skiljer sig åt påpekar Alnestig och Segerstedt att det är viktigt att kalkylerna anpassas 

till företagets struktur och organisation, annars stämmer det inte överens med verkligheten.6 Ett 

exempel på situationsanpassning är Ifö Ceramics egenutvecklade affärssystem. Dock finner vi ett 

antal punkter där det samstämmer med Haki och Scandiflex Pacs system. De börjar med en kostnad 

för direkt material som i detta fall är en råvara. Därefter är kalkylen uppbyggd med de processer som 

krävs för att få varan färdig, exempelvis svarvning och glasering. Dessa kan ses som en process i de 

två tidigare företagen. Den här processen har Ifö Ceramics en uträknad lönekostnad för, vilket kan 

ses som direkt lön, som de adderar till den ursprungliga materialkostnaden. Detta sätt kan jämföras 

med påläggsmetoden då företaget har en kolumn där de adderar alla kostnader som uppstår 

successivt för varje vara. Vissa likheter kan även ses med ABC-kalkylering där det är aktiviteterna som 

förbrukar resurser och därmed orsakar kostnader. I Ifö Ceramics produktkalkyl är det just 

aktiviteterna som är utgångspunkten. 

Produktkalkylen som beskrivits ovan innefattar enbart de direkta kostnaderna som uppstått, de 

indirekta kostnaderna väljer Ifö Ceramics att lägga på vid olika stadier i tillverkningsprocessen. Den 

sammanlagda kostnaden för den ingående råvaran innefattar dels en direkt och dels en indirekt 

kostnad. Likväl när ett halvfabrikat har uppstått, till exempel när materialet har svarvats och 

glaserats, har företaget en uträknad direkt kostnad. Därefter adderas en indirekt kostnad på de 

direkta. Det kan därmed ses som en variant av en påläggsmetod fast den är uppbyggd med en direkt 

                                                             
6 Alnestig och Segerstedt, Produktkalkyler, 37. 
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materialkostnad och därefter olika typer av aktiviteter som har orsakat lönekostnader som i 

slutändan adderas på varandra till en slutgiltig kostnad för en vara. 

6.6.3 Indirekta kostnader 

När företagen bestämmer storleken på de indirekta kostnaderna som ska fördelas ut och 

tillvägagångssättet finns det ett par likheter såväl mellan företagen som med tillgängliga modeller. 

Haki och Scandiflex Pac gör på samma sätt, vilket inte är oväntat med tanke på deras likvärdiga 

arbetssätt med kalkyler och affärssystem. Som tidigare förklarats fördelar de ut de indirekta 

kostnaderna på de olika maskinerna först, vilka kan ses som olika kostnadsställen. Därefter har de 

valt tid som en fördelningsnyckel. Det fungerar som en kostnadsdrivare, det vill säga antalet timmar 

det tar att producera varan är avgörande för hur mycket indirekta kostnader som ska fördelas till 

kalkylobjektet. Detta är hänförbart till den teori som Ax, Johansson och Kullvén presenterar, det vill 

säga att kalkylobjektet ska bära de indirekta kostnader det har orsakat.7 I Haki och Scandiflex Pacs fall 

innebär det att varor kommer bära mer indirekta kostnader ifall de tar längre tid att producera.  

Ifö Ceramics och Sibbhultsverken använder inte tid som fördelningsnyckel utan använder sig istället 

av värde. Sibbhultsverken utgår från hur mycket av bruttovinsten deras respektive avdelning ska 

täcka. En högre bruttovinst innebär en större andel av de indirekta kostnaderna. Detta är vad 

Arcelus, Bhadury och Srinivasan menar med kriteriet bärkraft.8 En mer lönsam avdelning hos 

Sibbhultsverken kommer därmed bära större andel kostnader. Ifö Ceramics utgår istället från hur 

stora de direkta kostnaderna är och fördelar därefter ut 45 % av de direkta kostnadernas storlek i 

form av indirekta kostnader. Med värde som fördelningsnyckel tas ingen hänsyn till att olika 

kalkylobjekt konsumerar olika stor andel av indirekta kostnader. Detta är något som Kaplan kritiserat 

många företag för att göra. Han anser vidare att detta beror på att det saknas incitament för företag 

att fördela kostnaderna mer exakt då gällande regelverk inte kräver det.
9
 Detta stämmer väl överens 

med svenska förhållanden då det i BFNAR 2000:3 endast står att en skälig andel av indirekta 

kostnader ska fördelas ut på de egentillverkade varorna. Vad det innebär är upp till varje företag att 

tolka och tillvägagångssättet finns det inga restriktioner på utan företag gör vad som passar dem 

bäst.  

6.6.4 Kapacitetsutnyttjande 

Kapacitetsutnyttjandet ska beaktas vid fördelning av indirekta kostnader enligt det allmänna rådets 

huvudregel. Ifall kapacitetsutnyttjandet har fluktuerat under en period, vilket kan vara fallet då det 

skett en konjunktursvängning likt den för ett par år sedan, ska fördelningen av kostnaderna 

korrigeras upp alternativt ner. Faktum är att de företag vi besökt inte beaktat detta utan de fördelar 

alltid ut alla indirekta kostnader oavsett vad. Ett av företagen valde att i deras årsredovisning skriva 

att normalt kapacitetsutnyttjande har beaktats. När vi frågade om hur de gör i praktiken för att ta 

hänsyn till det svarade personen: 

”Det gör man inte, det är något som bara står där”.  

                                                             
7 Ax, Johansson och Kullvén, 124. 
8 Arcelus, J. Bhadury och G. Srinivasan, 446. 
9 Kaplan, 62. 
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Uppenbarligen är detta en punkt i regelverket som det inte läggs någon större vikt vid, varken i 

företagen eller hos revisorerna. 

6.6.5 För- och efterkalkyler 

För- och efterkalkyler är ett bra hjälpmedel att använda sig av vid olika beslut gällande varulagret. De 

ligger ofta till grund för prissättning och avvikelseanalyser med mera. Det är främst två företag som 

aktivt arbetar med för- och efterkalkyler. Båda företagen förklarar att då en order mottagits skapas 

det en förkalkyl efter den förväntade åtgången av tid och material. Efter produktionen jämförs den 

mot den faktiska åtgången.  

Ett av de ovanstående företagen förklarar att om differensen är mer än 10 % mellan för- och 

efterkalkylerna kontrollerar de vad anledningen är. De två andra företagen har valt att jobba med 

enbart förkalkyler som grund till sin värdering. När det sker en differens hos dem kontrollerar 

ansvariga vad orsaken kan ha varit.  Anledningen kan ha varit att tidsåtgången inte stämt överens 

med den förutspådda som finns i förkalkylen. Vidare brukar två av företagen inte justera sina kalkyler 

vid differenser, utan de försöker istället arbeta snabbare nästa gång. Ett av företagen som enbart 

arbetar med förkalkyler sa att deras förkalkyl stämmer till 95 % från början och att de under hand 

finjusterade dem då mer aktuell data uppstod. Till slut stämmer förkalkylen överens med 

verkligheten förklarade de.  

Ifall företagens arbete med för- och efterkalkyler knyts an till teorin går det att se tydliga kopplingar. 

Exempel på detta är att avsikten med efterkalkyler är att finna förbättringsmöjligheter och att lära sig 

upprätta bättre förkalkyler som beskrevs sist i föregående stycke. Vidare konstaterar Alnestig och 

Segerstedt att huvudsyftet i en avvikelseanalys att lokalisera skillnaderna och att analysen är inriktad 

mot faktorer som företaget kan påverka, till exempel deras egen planering.10 Som beskrevs angående 

två första företagen har de lokaliserat att orsaken främst är tidsfluktuationer i operationen och att de 

får jobba bättre istället för att justera kalkylerna. Det är ytterligare ett exempel på hur teori och 

praktik stämmer överens.  

En sista diskussionspunkt inom det här området är att BFNAR 2000:3 säger att anskaffningsvärdet på 

ett större företags egentillverkade halv- och helfabrikat normalt ska bestämmas genom en 

efterkalkyl. Har företag en oväsentlig del egentillverkade varor får de utnyttja lättnadsregeln, det vill 

säga att förkalkylen ligger till grund för värderingen. Ett av de företag vi intervjuade berättade 

uttryckligen att de enbart använder sig av förkalkyler i deras värdering av alla deras produkter. 

Frågan som uppstår då är om de har rätt att använda sig av samma lättnadsregel som mindre företag 

får göra. Vart går gränsen för vad som är väsentligt och oväsentligt? Är det baserat på värdet av de 

egentillverkade varorna eller är det i proportion av totala varulagret eller till och med hela 

balansomslutningen? I och med att alla är tillverkade företag är hela varulagret, exklusive råvarorna, 

bestående av egentillverkade varor.  Vårt kriterie, i denna studie, var att varulagret skulle vara en 

betydande del, 20 % eller mer, av de totala tillgångarna. Därmed anser vi att denna lättnadsregel inte 

borde vara aktuell att tillämpa för något av företagen.  

                                                             
10 Alnestig och Segerstedt, Produktkalkyler, 196-197. 
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6.6.6 Standardkostnader 

Det är enbart Scandiflex Pac som uttryckligen säger sig använda standardkostnader i sin kalkylering. 

Det är i form av insatsmaterial likt klister och färg som de använder en förberäknad kostnad för. Det 

underlättar därmed kalkyleringen för dem i och med att de sparar tid på att uppdatera kalkylerna 

vilket är ett av standardkostnaders huvudsyften.11 Haki och Ifö Ceramics använder istället faktiska 

siffror hela tiden och inte en schablonmetod. Därmed verkar inte Drurys teori, om att 

standardkostnader är vanligt i tillverkande företag med repetitiv produktion, stämma väl överens 

med våra företag.12  

Eventuellt kan det dock vara så att vissa av företagen använder sig av standardkostnader i något 

sammanhang utan att faktiskt benämna det standardkostnader. Gällande förkalkyler, som är 

baserade på uppskattningar, torde vissa kostnader omprövas mindre regelbundet än andra. Att 

sedan göra en avgränsning mellan vad som är en uppskattning och vad som är en standardkostnad är 

inte helt givet. Hur länge en förutbestämd kostnad måste vara oförändrad innan den är att betrakta 

som en standardkostnad är oklart. 

 

 

                                                             
11 Ax, Johansson och Kullvén, 337. 
12 Drury, 30. 
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7. Slutsats 

examensarbetets avslutande kapitel kommer slutsatser att dras utifrån de frågeställningar vi hade 

inför uppsatsskrivandet och den diskussion som förs i analysen. Allra sist presenteras ett förslag 

på fortsatt forskning. 

 

Syftet med den här uppsatsen var att analysera hur tillverkande företag värderar sina varor i olika 

färdigställandegrad. Därtill var det att undersöka vilka svårigheter som uppstår med att fördela 

indirekta kostnader på varor som befinner sig i olika stadier av tillverkningsprocessen. Ett särskilt 

fördjupningsområde var även att utreda vilken roll produktkalkyler har vid varulagervärdering. 

7.1 Varor i olika färdigställandegrad 

Råvaror värderas till sitt anskaffningsvärde, vilket inte upplevs som komplicerat. Varor under 

tillverkning är ej svårare att värdera än några andra varor. Framförallt beror det på att kategorin 

varor under tillverkning består av varor som har genomgått ett visst antal tillverkningsprocesser men 

inte sin sista, i praktiken handlar det alltså om ett halvfabrikat. De värderas därmed efter sin 

produktkalkyl, precis som en färdig vara. För både varor under tillverkning och färdigvaror är 

värderingen alltså inte förknippad med svårigheter så länge tillförlitliga kalkyler finns. Produktkalkyler 

spelar därmed en central roll vid varulagervärdering. 

7.2 Fördelning av indirekta kostnader 

Svaren till hur indirekta kostnader fördelas går att finna i företagens affärssystem. Detta gäller främst 

hos de två företag som har det mest omfattande affärssystemet, Haki och Scandiflex Pac vilka båda 

använder Microsoft Dynamics. Det är i detta affärssystem kalkyler upprättas och kostnader fördelas 

efter givna förutsättningar. De indirekta kostnaderna fördelas alltså, precis som de direkta, hos dem 

via maskintid. I Ifö Ceramics och Sibbhultsverken används istället värde som fördelningsnyckel.  

Metoden för att fördela indirekta kostnader är densamma för respektive företag oavsett om det är 

en färdig vara eller om det är en vara som tillhör kategorin varor under tillverkning. Fördelningen är 

därmed inte komplicerad i och med att företagen har ett arbetssätt som är väl utarbetat. 

7.3 Produktkalkylers betydelse 

I ett modernt affärssystem finns möjlighet att i stor utsträckning arbeta med faktiska kostnader vilket 

gör att värderingsmetoder som FIFU inte innebär en förenkling. Därmed är produktkalkyler, vilka 

utgör basen för de faktiska kostnaderna, av yttersta betydelse vid värdering av ett tillverkande 

företags varulager. 

Genom att affärssystem uppdateras automatiskt då en operatör kör en maskin finns det hela tiden 

exakt information i systemet gällande vilka varor som finns i lager samt vilka produktionsprocesser 

de gått igenom. Värderingen sker alltså automatiskt och är ständigt uppdaterad till aktuella värden. 

I 
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Därmed går det alltid att få en produktkalkyl med aktuella siffror för en vara oavsett 

färdigställandegrad. Vad en ekonomichef kan påverka värderingsmässigt är istället förutsättningarna 

för kalkylerna samt frågor av större karaktär. Det kan vara hur företaget får tag i billigare råvaror eller 

på andra sätt minska sina produktionskostnader. På så vis skulle lägre kostnader matas in i 

affärssystemet och i slutändan fördelas ut på företagets olika produkter. Vi kan alltså konstatera att 

kalkylerna, genom företagens affärssystem, spelar en central roll och ligger till grund för mycket av 

arbetet med varulager och värdering. 

Ett sådant här affärssystem kan av naturliga skäl erbjuda stora fördelar till dess användare. Det finns 

dock även en baksida. Ekonomichefen i Scandiflex Pac uttrycker det som att risken för fel är liten 

men att om fel skulle uppstå kan de vara svåra att upptäcka samt sprida sig snabbt till företagets 

produktkalkyler. Ifall en ingående kostnad för ett råmaterial skulle bli fel i systemet följer felet med 

under hela den varans produktion. Det kan i slutändan leda till att kostnaden för produktionen 

uppskattats fel och försäljningspriset sätts därefter.  

För att företagen ska kunna motverka att liknande fel sprids till kalkylerna måste de kontrollera att 

deras affärssystem innehåller korrekt och uppdaterad information. Detta görs på enklaste sätt via 

inventeringar som då stämmer av att det som finns registrerat i affärssystemet verkligen finns ute i 

företagets lager och är upptaget till rätt värde. Ju oftare inventeringar genomförs desto lägre är 

risken för att eventuella fel uppstår och därmed påverkar produktkalkylerna.  

7.4 Övriga slutsatser 

Vi har uppmärksammat att det finns ett par standardformuleringar utskrivna i företagens 

årsredovisningar som inte har någon betydelse i praktiken. De formuleringarna vi lagt märke till avser 

kapacitetsutnyttjande samt värdering av varulagret enligt FIFU. Vi kan även konstatera att företag 

fokuserar mer på att få ett godkänt lagervärde än att följa ett enstaka regelverk på detaljnivå.  

Kapacitetsutnyttjande är inget som företagen aktivt beaktar och FIFU är en lättnadsregel som 

förmodligen håller på att spela ut sin roll. Detta till följd av att mer exakt styrning möjliggörs genom 

moderna affärssystem. Enbart Ifö Ceramics använder sig av FIFU medan de andra arbetar med faktisk 

värdering av sitt varulager. Dessa metoder är inte obligatoriska utan får användas för att uppskatta 

vilka varor av liknande sort som finns kvar i ett företags varulager. Ekonomichefen på Scandiflex Pac 

kommenterar detta faktum med: 

”Vi har en sådan detaljstyrning att vi styr på varje enskild lagerpost… när vi använder ett material i 

produktionen så tar vi värdet av just den pallen.” 

Möjligheten till en sådan detaljstyrning där faktiska kostnader styr gör att lättnadsregler som FIFU 

varken innebär en förenkling eller ger en mer exakt uppskattning. Dessa metoder kommer därmed 

sannolikt att allt mer lysa med sin frånvaro i framtida årsredovisningar. Dock kommer de troligen 

fortfarande att användas hos mindre företag som inte har omfattande affärssystem. 
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Vi kan vidare konstatera att företagen uppskattar möjligheten att arbeta med faktiska kostnader. 

Genom detta tillvägagångssätt kan de fokusera på vad som sker i praktiken istället för de möjligheter 

som finns att välja mellan RR och BFNAR eller att använda värderingsmetoder likt FIFU. Inget av de 

undersökta företagen har uppvisat någon vilja att byta från BFNAR till att istället följa RR utan 

snarare att hitta nya praktiska möjligheter. Det anses alltså vara viktigare att tillämpa regelverk i det 

stora hela, få det att samspela med praktiken samt att få en godkänd revisionsberättelse än att till 

punkt och pricka följa det ena regelverket eller det andra. Denna slutsats kan styrkas ytterligare 

genom det faktum att företagen inte alltid använder både för- och efterkalkyler trots att det är ett 

krav för större företag. De koncentrerar sig mer på att få ett godkänt varulagervärde än att följa 

regelverket på detaljnivå. 

7.5 Förslag till fortsatt forskning 

Med uppsatsens slutsats i åtanke vill vi främst lyfta fram ett område för vidare forskning kring detta 

ämne. Detta är att göra om studien fast med fokus hur företags affärssystem påverkar varulagret och 

dess värdering. Genom att studera och använda affärssystem innan intervjuer genomförs tror vi att 

det hade bidragit till en ökad förståelse för hur produktkalkyler faktiskt upprättas och hur direkta och 

indirekta kostnader fördelas.  
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Retriever Bolagsinfo 

Ifö Ceramics AB Årsredovisning 2009 

http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/businessinfo.html?method=displayBusinessInfo&org

num=5560681834, hämtad den 2011-01-25 

Retriever Bolagsinfo 

Scandiflex Pac AB Årsredovisning 2009 

http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/businessinfo.html?method=displayBusinessInfo&org

num=5563074805, hämtad den 2011-01-25 

 

Retriever Bolagsinfo 

Sibbhultsverken Årsredovisning 2009 

http://ret-

web05.int.retriever.no.ludwig.lub.lu.se/services/businessinfo.html?method=displayBusinessInfo&org

num=5566939863, hämtad den 2011-01-25 

 

Scandiflex 

Om Scandiflex 

Små men fler serier – samma krav på kvalitet 

http://www.scandiflex.se/document.asp?sid=26, hämtad den 2011-03-20 

http://www.bfn.se/bfn/infobfn.aspx,
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Sibbhultsverken 

Om Sibbhultsverken 

http://sibbhultsverken.se/om-sibbultsverken.html, hämtad den 2011-03-28a 

 

Sibbhultsverken 

Historia 

http://sibbhultsverken.se/historia.html,hämtad den 2011-03-28b 

 

Sibbhultsverken 

Hem 

Välkommen till Sibbhultsverken 

http://sibbhultsverken.se/index.html, hämtad den 2011-03-28c 
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Bilagor 
Bilaga 1 - Potentiella företag 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 

Inledning 

Om respondenterna 

 Hur länge har ni varit anställda på företaget? 

 Vilka är era roller när det gäller varulagervärdering? 

o Hur stor del av er tid lägger ni på frågor rörande varulager? 

Om företaget 

 Hur är er produktion organiserad? 

o Vad är råvaror i er produktion? 

o Vad är halvfabrikat för er? 

o Hur många varugrupper har ni och vilka är de? 

Varulagervärdering 

 Hur många hos er arbetar i någon utsträckning med varulagervärdering? 

 Vilka svårigheter upplever ni med varulagervärdering?  

o Något specifikt som utmärker sig? 

 Hur väl känner ni till de regelverk som finns rörande varulagervärdering?  

o Är ni insatta vilka regler som finns att tillämpa för just ert företag?  

o Hur håller ni er uppdaterade med de ändringar som kommer ut från BFN successivt? 

Exempelvis ändrade krav på enklare redovisning och indirekta kostnader? 

 Använder ni RR 2:02 eller BFNAR 2000:3?  

o Varför använder ni inte det andra?  

o De senaste åren, har ni skiftat mellan dem eller alltid använt samma?  

o Varför har ni inte valt att använda IFRS i er koncernredovisning? 

 I lagen står att varulagervärdering ska ske ”post för post”. Vad räknar ni som en post i ert 

varulager? 

 Anser ni att varulagret är den centrala tillgången i er balansräkning? 

o Tycker ni att varulagervärdering är betydelsefullt i förhållande till företagets resultat? 

 Vilken värderingsmetod använder ni vid varulagervärdering (FIFU etc.)?  

o Använder ni samma metod för hela ert varulager? 

 Hur fastställer ni vilka varor som finns kvar i lagret vid årsbokslutet?  

o Hur ofta genomför ni inventeringar och vem/vilka är inblandade?  

o Är inventeringar problematiska?  

o Brukar det uppstå en differens mellan inventeringen och beräkningen (kvantitativt, 

värdemässigt etc.)? 

 Vad innebär god redovisningssed vid varulagervärdering för er? 

o  Är det något som ni aktivt tänker på eller lämnar ni det till er revisor att bedöma? 
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Varor under tillverkning 

 Är varugruppen ”varor under tillverkning” svårare att värdera jämfört med de andra 

varugrupperna?  

 Hur gör ni när ni värderar varor som inte är färdigställda?  

o Görs det manuellt eller elektroniskt? 

o  Finns det schablonmetoder att använda? 

 Hur gör ni när ni bestämmer färdigställandegraden av varorna? 

 När ni beräknar lägsta värdet av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet/verkligt 

värde, hur fastställer ni de olika värdena?  

o När ni beräknar anskaffningsvärdet, tar ni hänsyn till kapacitetsutnyttjandet då?  

o Vad gör ni om det varit lägre/högre under en period? 

o Beaktar ni inkurans vid beräkning av nettoförsäljningsvärde? 

o Beaktar ni någonsin återanskaffningsvärdet i era beräkningar? 

o Vilka direkta kostnader tar ni hänsyn till vid fastställande av anskaffningsvärdet?  

Indirekta kostnader 

 Vilka indirekta kostnader har ni som varulagret belastas med? 

 Hur stor del av anskaffningsvärdet utgörs av indirekta kostnader? 

 Finns det några svårigheter som ni upplever med att fördela de indirekta kostnaderna? 

 Använder ni en standardmodell/kalkyl när ni fördelar ut dessa kostnader? 

 Fördelas de indirekta kostnaderna efter färdigställandegrad för varorna som tillfaller 

kategorin ”varor under tillverkning? 

 Vilka fördelningsnycklar använder ni (tid, material…)? 

 Känner ni till propositionen om enklare redovisning? 

Produktkalkyler 

 Vem är ansvarig för upprättandet av kalkylerna? 

 Vilken typ av produktkalkyler använder ni? 

o Vem räknar ut påläggssatserna? 

 Hur framställer ni kalkylerna?  

 Har ni olika kalkyler för olika varugrupper? 

 Uppdateras kalkylerna successivt? 

 Är produktkalkyler ett område som kan vara problematiskt?  

 Är kalkylprocessen automatiserad?  

o Hur mycket påverkar människan? 

 Använder ni för- och/eller efterkalkyler?  

o Till vad används respektive kalkyl? 

 Vilken koppling finns mellan den faktiska tillverkning och kalkylerna? 

 Använder ni standardkostnader i er kalkylering och varför?  
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o Hur bestäms de? 

o Hur ofta uppdateras de? 

Revision av varulagret 

 Har revisorn haft påpekande på hur företaget värderar varulagret? 

 Hur mycket tid brukar revisorerna lägga ned för att säkerställa att varulagret är rätt värderat? 

Avslutning 

 Är det något som ni skulle vilja att det såg annorlunda ut i dagens lagregler? 

 Känner ni till BFN:s K-projekt och K3? 
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Bilaga 3 - Artikel 

Leder moderna affärssystem till att FIFU försvinner? 

I många tillverkande företags 

årsredovisningar går det att läsa att 

varulagret är värderat enligt FIFU. Detta är 

dock en sanning med modifikation. Istället är 

det så att moderna affärssystem ger företag 

möjlighet att alltid arbeta med faktiska 

kostnader. Detta gör att värderingsmetoder 

som FIFU håller på att spela ut sin roll. 

Vi kan efter att studerat fyra tillverkande 

företag konstatera att affärssystem är oerhört 

viktiga för företagen gällande 

varulagervärdering. Det är här kalkyler 

upprättas och kostnader fördelas efter givna 

förutsättningar. Det är alltså inte 

ekonomichefen i respektive företag som 

upprättar produktkalkylerna utan han/hon 

anger istället förutsättningar för dem i 

affärssystemet. Vad en ekonomichef kan 

påverka angående värderingen är istället 

frågor av större karaktär. Det kan vara hur 

företaget kan få tag i billigare råvaror eller på 

andra sätt 

minska sina 

produktions-

kostnader. På 

så vis matas 

lägre 

kostnader in i 

systemet som i 

slutändan 

fördelas ut på 

företagets 

olika 

produkter.  

Genom att systemet uppdateras automatiskt 

då en operatör kör en maskin kan företag hela 

tiden få en överblickbild på verksamheten, hur 

den är fördelad mellan olika varugrupper och 

var varorna befinner sig. Värderingen sker 

alltså automatiskt och är ständigt uppdaterad 

till aktuella värden. 

I och med att faktiskt värden används och att 

företag hela tiden kan följa varorna och deras 

värde, kan de välja att styra sitt 

varulagervärde, sin balansomslutning samt sitt 

resultat. Genom att justera 

balansomslutningen kan viktiga 

beslutsunderlag som olika nyckeltal påverkas. 

Att sälja ”rätt” varor vid ”rätt” tillfälle 

påverkar alltså olika värden. Företag skulle 

rent av kunna tillämpa den förbjudna 

metoden SIFU i praktiken genom att sälja rätt 

varor. Därmed skulle regelverket kunna 

kringgås. I och med varulagret ofta är en 

central del i tillverkande företag så finns det 

alltså stor möjlighet att påverka.  

Baksidan av affärssystem 

Ett sådant här system kan av naturliga skäl 

erbjuda stora fördelar till dess användare. Det 

finns dock även en baksida. Ekonomichefen i 

ett av de undersökta företagen uttrycker det 

som att risken för fel är liten men att om de 

skulle uppstå kan de vara svåra att upptäcka 

samt snabbt sprida sig. Ifall en ingående 

kostnad för ett råmaterial skulle bli fel i 

systemet följer felet med under hela den 

varans produktion. I slutändan kan detta leda 

till att kostnaden för produktion uppskattats 

fel och försäljningspriset sätts därefter. 

 

 

FAKTARUTA - 

Undersökta företag: 

Omsättning: 100-500 

Mkr 

Varulager: 20-40  Mkr 

Börslista: Onoterade 

Bransch: 

Tillverkning/industri 
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Kan leda till att FIFU försvinner 

En viktig slutsats från studien är att 

värderingsmetoder såsom FIFU och vägt 

genomsnitt är lättnadsregler som inte längre 

fyller samma funktion. Enbart ett av de fyra 

företagen använde sig av de här metoderna. 

Detta företag var det som hade det äldsta 

affärssystemet, vilket utvecklats av företaget 

självt på 90-talet. De andra arbetade med 

faktisk värdering av sitt varulager med hjälp av 

moderna affärssystem. För dessa företag finns 

ingen vits att tillämpa lättnadsregler då de inte 

erbjuder den precision som systemen gör 

idag. 

Värderingsmetoder i sig är inte obligatoriska 

utan får användas för att uppskatta vilka varor 

av liknande sort som finns kvar i ett företags 

varulager. Med faktiska siffror behövs dock 

inga uppskattningar. 

– Eftersom vi har en sådan detaljstyrning att vi 

styr på varje enskild lagerpost så blir det ju 

inte en perfekt FIFU. Utan när vi använder ett 

material i produktionen så tar vi värdet av just 

den pallen, säger ekonomichefen i ett av 

företagen. 

Möjligheten till en sådan här detaljstyrning 

där faktiska kostnader styr gör att 

värderingsmetoder som FIFU varken innebär 

en förenkling eller en mer exakt uppskattning. 

Dessa metoder kommer därmed troligen lysa 

allt mer med sin frånvaro i framtida 

årsredovisningar.  

Praktisk- och inte teoretisk regeltillämpning 

Företag uppskattar alltså möjligheten att 

arbeta med faktiska kostnader. Genom detta 

tillvägagångssätt kan de fokusera på vad som 

sker i praktiken istället för på möjligheter att 

välja mellan regelverk, Bokföringsnämndens 

eller Redovisningsrådet, eller att använda 

FIFU. Inget av de undersökta företagen har 

uppvisat någon vilja av att byta regelverk utan 

snarare till att hitta nya praktiska möjligheter. 

Det anses vara viktigare att följa regelverk i 

det stora hela och få en godkänd 

revisionsberättelse än att till punkt och pricka 

följa det ena regelverket eller det andra. 

Företagen koncentrerar sig alltså mer på att få 

ett godkänt varulagervärde än att följa 

regelverket på detaljnivå. 

Standardformuleringar i årsredovisningar 

Även om FIFU faktiskt inte används så finns 

formuleringen att lagret värderats enligt FIFU i 

ett par av företagens årsredovisningar. 

Ytterligare en standardformulering är att 

hänsyn har tagits till normalt 

kapacitetsutnyttjande. Dock beaktas inte 

detta heller i praktiken. Denna regel har för 

avsikt att fördelningen av indirekta kostnader 

ska vara konstant över tid. Korrigeringar ska 

alltså göras vid över- eller underproduktion till 

följd av exempelvis konjunktursvängningar. 

Dessa båda formuleringar används alltså trots 

att de inte har någon praktisk betydelse. 

Framtidsutsikter 

FIFU har under många år hjälpt företag att 

redovisa sina varulager. På grund av moderna 

affärssystem så lever dock metoden endast 

kvar som en formulering i årsredovisningen 

hos många företag. Kanske indikerar detta att 

regelverken i viss mån blivit föråldrade och 

bör ses över. 

Peder Göransson och Andreas Haglind 

Lund 13 maj 2011 

 


